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Klima- og energispørsmål interesserer og engasjerer mange. Skal de nasjonale målene 
oppnås, må det til en innsats i de enkelte kommuner. Derfor har Ullensaker kommune 
utarbeidet en kommunedelplan for klima og energi.

Kommunedelplanen for klima og energi viser hvilke utfordringer Ullensaker kommune står 
ovenfor innen dette området de nærmeste årene. 

Oppfølgingen av tiltakene som er foreslått i denne planen forutsetter et engasjement både av 
kommunen, næringslivet og i lokalbefolkningen. Vi kan alle bidra litt. 

Kommunen må gjennom tiltak og planer bidra til at de lokale utslippene av klimagasser 
reduseres. Samtidig som det legges til rette for at den enkelte familie kan redusere sine 
utslipp gjennom egne valg.

Det rettes en takk til klima- og energikomiteen for det arbeidet som den har lagt ned for å få 
laget denne planen! 

Forord

Harald Espelund
Ordfører
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Kapittel 1

Innledning                                 

Klimasatsningen angår oss alle, og forutsetter et felles løft fra innbyggere, næringsliv og 
kommunen. For å lykkes i klimaarbeidet er kommunen også avhengig av en nasjonal satsing, 
med målrettede virkemidler.

Ullensaker kommune har utarbeidet en kommunedelplan for klima- og energi, hvor mål og 
tiltak	er	konsentrert	om	forhold	som	kommunen	har	reell	innflytelse	over.	Tiltakene	i	planen	er	
i stor grad knyttet til kommunen som myndighetsutøver (plan-, landbruks- og miljømyndighet) 
og kommunens forvaltning (drift og investeringer) av egen bygningsmasse. Oppfølging av 
tiltakene i planen berører og forutsetter også et engasjement blant innbyggerne i kommunen. 

Utslipp	fra	selve	flyplassen	og	gjennomgående	vegtrafikk	får	noe	mindre	oppmerksomhet	i	
plandokumentet ettersom kommunen i begrenset grad kan påvirke disse forholdene. Dette er 
tema som det likevel må arbeides med mot sentrale myndigheter og berørte aktører. 

Rammer for arbeidet
Arbeidet med å utarbeide en kommunedelplan for klima og energi i Ullensaker er forankret 
i Herredsstyrets (HST) vedtak av samfunnsdelen av kommuneplanen (2008 – 2020) den 
16.6.2008 (HST-sak nr. 42/08). Videre er dette utdypet gjennom eget vedtak i Hovedutvalg 
for overordnet planlegging den 2.6.2008 (HOP-sak nr. 108/08) hvor det ble besluttet at det 
skulle	nedsettes	en	politisk	komité	som	fikk	som	mandat	å	utarbeide	et	utkast	til	klima-	og	
energiplan. Komiteen har hatt følgende medlemmer: Ingunn E. Ulfsten, leder, Eli Stensby, 
Anne Volle, Ola Nafstad og Tron Erik Hovind. Rådmannen har vært sekretær for komiteen.

Om arbeidet og medvirkning 
Komiteen har hatt 6 møter. Komiteen har valgt en overordnet vinkling på temaer knyttet 
til	avfallshåndtering.	Dette	temaet	er	ivaretatt	mer	spesifikt	i	kommunens	Avfallsplan	for	
2010-2014 (utarbeidet 2009), samt i arbeid gjennom en politisk avfallskomité oppnevnt av 
Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift (HET) (sak 19/2009) og HOP (sak 41/2009).   

Ved	offentlig	ettersyn	av	forslag	til	planprogram	ble	det	gitt	fire	innspill	som	er	vurdert	
og delvis innarbeidet i høringsutkastet jf HOP-sak 177/09, behandlet i møte 24.08.09. I 
høringsperioden kom det inn tre innspill; fra Nannestad kommune, Fylkesmannen og Statens 
vegvesen. Innholdet i disse er innarbeidet i det endelig planforslaget.

For å sikre oppfølging1 må sentrale elementer fra klima- og energiplanen integreres i 
kommuneplanen ved neste rullering. Komiteen anbefaler at kommunedelplanen for klima- og 
energi etter vedtak rulleres en gang i valgperioden. Dette vil også belyses og vurderes ved 
behandlingen av den kommunale planstrategien. 

Ingunn E. Ulfsten Tron Erik Hovind     Eli Stensby Ola Nafstad  Anne Volle
Sign.   Sign.           Sign.  Sign.   Sign. 	
	

1For ytterligere planbeskrivelse (beskrivelse av planens formål, hovedinnhold og virkning) jf. § 4-2 i Plan- og bygningsloven 
(27.6.2008), se vedlegg 10.
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Kapittel 2

CO2–Historier; livsstil påvirker 
klimagassutslipp

2Klimaløftet er Regjeringens informasjonskampanje om klima, klimaendringer og hva som må gjøres for å redusere 
klimagassutslippene. 

Vi vil synliggjøre hvordan yrkesvalg, livsstil og forbruksmønster kan påvirke energiforbruk 
og klimagassutslipp. Her følger noen historier om tre tenkte familier. Ingen av disse kan vel 
sies å være representative, men de synliggjør på hvilken måte livsstil, forbruksmønster og 
yrkesvalg kan påvirke klimagassutslippene. Det er gjort enkle beregninger for utslippene av 
CO2 (karbondioksid) som de tre eksempelfamiliene representerer. Beregningene er gjort ved 
hjelp av Klimaløftets2  webbaserte kalkuleringsverktøy. For enkelhets skyld har vi forutsatt 
at det brukes elektrisk strøm til oppvarming i alle tre tilfeller. En ideell målsetting er å bringe 
utslippene pr person ned til ca 1.000 kg CO2 pr år. Som en ser av beregningene er det ingen 
av eksempelfamiliene som oppfyller dette målet. Modellen beregner sjablongmessig utslipp 
basert på forbruk med inntekt som grunnlag. Den tar ikke hensyn til muligheten for å gjøre 
individuelle valg med hensyn til forbruk. 

Lavutslippsfamilien

Familien består av far, mor og to barn hvor av ett er i skolepliktig alder. Far er lærer på Kløfta, 
og mor arbeider deltid i en barnehage i nabolaget. De er begge i begynnelsen av 30-årene 
og oppfatter seg selv som miljøbevisste. På bakgrunn av økonomiske og litt idealistiske 
overveininger har ikke familien kjøpt bil. De bor i en leilighet sentralt på Jessheim slik at de 
kan utføre de daglige gjøremål uten å være avhengig av bil. Selv om leiligheten var lovlig 
dyr, kunne de kjøpe den fordi mor arvet en pen sum fra ei tante i Bergen. De sparer i tillegg 
en del på å ikke å ha bil. At også miljøet blir spart tar de som en ekstra bonus. I fritiden liker 
mor	å	gå	på	kafé	sammen	med	venninnene.	Slike	finnes	det	flere	av	i	umiddelbar	nærhet	til	
hjemmet. Far liker å ta seg en sykkeltur i nærområdet rundt Jessheim, eller en øl sammen 
med kompiser på en Jessheims puber. Ferier blir tilbrakt på Vestlandet hos familie på 
slektsgården. Dit reiser de med tog.

•	 4 personer
•	 Blokkleilighet på 100 m2

•	 Ingen privatbil
•	 20 kollektivreiser pr uke
•	 Ingen	flyreiser
•	 Inntekt på kr 500.000 – 600.000
Eksempel 1, lavt Utslipp kg CO2/år
Kilde Pr person Husstanden
Huset 35,00 140,00
Bilen 0,00 0,00
Annen transport 0,00 0,00
Kollektivt 53,01 212,04
Fly 0,00 0,00
Generelt forbruk 1 344,00 5 376,00
Totalt 1 432,01 5 728,04
Tabell 2.1 (Kilde: Klimaløftet, SAS)Tabell 2.1 (kilde: Klimaløftet, SAS)
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”Moderat”-familien

”Moderat”-familien består av mor, far og ett felles barn i tillegg har mor hovedomsorgen for 
ei jente i tenårene fra et tidligere forhold. Jentas far bor i Trondheim og har samværsrett. 
For	at	samværet	med	far	skal	bli	lengst	mulig	blir	det	en	del	flyreiser	i	helger,	ca.	en	gang	pr	
måned, mellom Gardermoen og Værnes. Tog blir bare benyttet ved lengre opphold som jule- 
og påskeferier samt sommerferien. Familien bor i et rekkehus på Skogmo i gangavstand fra 
skolen	der	deres	felles	barn	er	elev.	Far	er	ingeniør	og	arbeider	for	et	konsulentfirma	med	
kontor	på	Lillestrøm.	På	grunn	av	møter	med	oppdragsgivere	o.a.	finner	han	det	upraktisk	
å bruke kollektivtransport til jobben og bruker derfor bil. Mor arbeider deltid i resepsjonen 
på SAS Raddison på Gardermoen. Takket være en velvillig arbeidsgiver og gode kollegaer 
har hun fått tilpasset arbeidstiden slik at hun kan bruke buss til og fra arbeidet. Hele familien 
reiser på charterferie til Middelhavsområdet en gang pr år.

•	 4 personer
•	 Rekkehus på 150 m2

•	 1 bensindrevet privatbil med samlet årlig kjørelengde på 15.000 km
•	 10 kollektivreiser pr uke
•	 12	flyreiser	Oslo	–	Trondheim	pr	år.	En	flyreise	til	Kreta	årlig	for	hele	familien.	En	

reise til Thailand annet hvert år for hele familien.
•	 Inntekt på kr 600.000 – 700.000.

Eksempel 2, moderat Utslipp kg CO2/år
Kilde Pr person Husstanden
Huset 56,00 224,00
Bilen 1 429,68 5 718,72
Annen transport 0,00 0,00
Kollektivt 84,43 337,72
Fly 2 780,00 11 120,00
Generelt forbruk 1 575,00 6 300,00
Totalt 5 925,11 23 700,44
Tabell 2.2 (Kilde: Klimaløftet, SAS)

Foto: Trond Isaksen

Tabell 2.2 (kilde: Klimaløftet, SAS)
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Høyutslippsfamilien

Består av mor, far og to barn i tenårene. Mor har en ledende stilling i den norske avdelingen 
til et stort multinasjonalt foretak. Foretaket har sitt Europakontor i Paris. Hovedkontoret er 
i	USA,	nærmere	bestemt	i	New	York.	Mors	arbeid	gjør	at	hun	må	foreta	flere	tjenestereiser	
årlig	både	til	Paris	og	New	York.	Disse	foretas	uten	unntak	med	fly	da	det	ikke	foreligger	
praktiske alternativ. Far er selvstendig næringsdrivende, det vil si rådgivende ingeniør 
innen bygg og anlegg. Han prosjekterer og følger opp mindre bygg. I tillegg foretar han 
en del eiendomstakseringer. Dette medfører betydelig reiseaktivitet med bil rundt om på 
Østlandsområdet. Sønnen i huset har fylt 18, og har nettopp fått ”lappen”. Han er aktiv fyr 
innen	idrett	og	friluftsliv	og	er	derfor	en	flittig	bruker	av	mammas	bil.	Jenta	på	16	har	spart	
konfirmasjonspengene	og	kjøpt	scooter.	Denne	bruker	hun	flittig	til	besøk	hos	venninner	og	
andre	fritidsaktiviteter.	Familien	bor	i	en	stor	og	flott	enebolig	beliggende	på	Kopperudåsen.	
De	er	alle	enige	i	at	det	er	et	flott	sted	å	bo,	men	at	avstand	til	butikker,	fritidstilbud	er	stor.	
Enkelte ganger kunne de også ønske at det var et kollektivtilbud. Vinter- og påskeferier 
tilbringes på familiehytta som ligger på Geilo. En gang pr år reiser hele familien på ferie, 
gjerne	utenfor	Europa	f.	eks	Thailand.	Av	og	til	er	ett	eller	flere	familiemedlemmer	med	når	
mor skal til New York.

•	 4 personer
•	 Enebolig på 250 m2

•	 2 dieseldrevne privatbiler med samlet årlig kjørelengde 50.000 km
•	 Ingen kollektivreiser pr uke
•	 1 moped
•	 To	flyreiser	Gardermoen	–	Paris	pr	måned.	En	flyreise	til	Thailand	pr	år.	Fire	reiser	

Gardermoen – New York pr år
•	 Inntekt på mer enn 700.000

Eksempel 3, høyt Utslipp kg CO2/år
Kilde Pr person Husstanden
Huset 70,00 280,00
Bilen 2 195,50 8 782,00
Annen transport 40,85 163,39
Kollektivt 0,00 0,00
Fly 7 096,00 28 384,00
Generelt forbruk 1 785,00 7 140,00
Totalt 11 187,35 44 749,39
Tabell 2.3 (Kilde: Klimaløftet, SAS)Tabell 2.3 (kilde: Klimaløftet, SAS)
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De reelle tallene - og våre familier

Tabellen nedenfor viser utviklingen i utslipp av karbondioksid (CO2) i Ullensaker i perioden 
1991-2007, videre er det også lagt inn tilnærmet sammenlignbare data for nasjonale utslipp. 
Som det framgår av tabellen steg utslippene pr innbygger i Ullensaker kraftig fram mot 
årtusenskiftet, dette er en følge av økt aktivitet i kommunen i forbindelse med åpningen av 
hovedflyplassen.		Deretter	viser	beregningene	en	forsiktig	nedgang	(se	også	kapittel	4).	De	
beregnede utslippet i Ullensaker var i 2007 på 8 860 kg CO2 pr person pr år. 

I	forhold	til	en	del	andre	kommuner	har	Ullensaker	mye	vegtrafikk	innenfor	sine	grenser,	
dette bringer utslippene opp. Ullensaker ligger noe lavere enn de nasjonale tallene, men en 
skal da ha i mente at de nasjonale tallene også omfatter olje- og gassindustrien. 

Dersom vi sammenligner dette med våre ”CO2-familier”, vil både ”lav-utslipps”-familien 
(1 432 kg CO2 pr person pr år) og ”moderat”-familien (5 525 kg  CO2 pr person pr år)  ha et 
lavere utslipp. Dette kan bety at gjennomsnittet av Ullensaker kommunes innbyggere ligger 
nærmere ”høy utslipps”-familien i sin levemåte. 

Tabell 2.4 Utvikling av utslipp av karbondioksid i perioden 2991 - 2007 (kilde: SSB)

Hvorfor ”Klima- og energiplan”? 

Det sentrale spørsmålet er hva som er akseptabelt energiforbruk og klimagassutslipp, og 
hvordan den enkelte og samfunnet (kommunen og næringslivet) kan gjøre grep i hverdagen 
som bringer oss ned på et mer klimavennlig levesett. I kommunedelplanen for klima- og 
energi vil vi belyse dette og peke på forhold og tiltak i Ullensaker som bidrar til en mer 
bærekraftig samfunnsutvikling.

1991 1995 2000 2005 2007
Utslipp – tonn CO2 87 000 106 000 211 000 209 000 230 000
Folketall 18 116 18 605 20 160 24 556 25 966
Tonn CO2 pr innbygger – Ullensaker 4,80 5,70 10,47 8,51 8,86
Tonn CO2 pr innbygger – landet 7,86 8,69 9,29 9,31 9,61
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Kapittel 3

Hva er klima og energi? 

Klima
Klima kan beskrives som summen av alt vær. Når vi snakker om været knyttes dette til et 
kortere tidsrom, gjerne noen dager, kanskje opp til en uke. Klima forbindes med hvordan 
været er over et langt tidsrom, for eksempel 30 år. Klimaet på jorda har variert betydelig 
gjennom tidene. 

Energi
Energi i fysisk forstand er evnen til å utføre arbeid. Vi har ulike energikilder, hvor vannkraft, 
olje og bioenergi er av de viktigste. 

Sammenhengen mellom klima og energi; drivhuseffekten
Grønne planter tar opp CO2 fra lufta og det bygges plantemateriale, samtidig frigjøres 
oksygen (fotosyntesen).  Dyr spiser planter. Når planter og dyr dør og nedbrytes, frigjøres 
CO2. Noe CO2 tas opp i havet, mens noe slipper ut i lufta (atmosfæren). CO2 inngår i et 
kretsløp. Over tid vil det være likevekt mellom CO2 som er bundet i grønne planter, og 
innholdet i hav og atmosfæren.

Dersom døde planter og dyr overdekkes (”sedimenteres”), blir ikke CO2 (inneholder ”karbon”) 
frigjort til atmosfæren. Det vil da etter hvert bli omdannet til olje, gass og kull. På den måten 
har det i løpet mange millioner år blitt bundet store mengder karbon i olje, gass og kull 
(fossile brennstoffer/fossil energi). Dette kalles ”ikke-fornybar energi” fordi det tar lang tid å 
produsere denne. Når denne fossile energien brukes, frigjøres store mengder CO2, langt mer 
enn plantene klarer å ta opp/”binde” i fotosyntesen.

Litt forenklet kan drivhuseffekten beskrives som følger: Atmosfæren begrenser varmestråling 
fra jorda. Varme slipper inn, men ikke ut i like stor grad. Dette fører til at temperaturen på 
jorda er høyere enn i verdensrommet. Dette kalles den naturlige drivhuseffekten, og er 
en forutsetning for livet på jorda. Forbrenningen av fossile brennstoffer (olje, gass og kull) 
har imidlertid ført til at mengden CO2 i atmosfæren har økt. Tilsvarende virkning har også 
andre drivhusgasser, for eksempel metan.  Dette forsterker den naturlige drivhuseffekten, 
og fører til et varmere klima. Det kalles den ”menneskeskapte drivhuseffekten”.  I følge FN’s 
klimapanel er det ikke tvil om at temperaturendringen i løpet av 1900-tallet er en konsekvens 
av den menneskeskapte drivhuseffekten.
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Kort om konsekvenser
En varmere klode vil få følger for menneskers livsvilkår. Isolert sett kan disse være både 
positive og negative. De negative effektene vil etter alt å dømme være dominerende globalt 
sett med endringer av temperatur, det vil si mer ekstremvær med både hete og kulde, mer 
vind	og	flom,	mer	sykdom,	truet	matsikkerhet	og	økte	problemer	med	vannforsyning.	Dette	vil	
globalt trolig føre store ødeleggelser av natur og påfølgende menneskelige lidelser, spesielt i 
de fattigere delene av verden. 

Uansett	hva	som	er	årsaken	til	global	oppvarming	må	den	enkelte	og	samfunnet	reflektere	
over hva konsekvensene vil være. En økonomisering med ikke - fornybare ressurser som 
olje og gass er i seg selv et gode. Mer effektiv utnyttelse av energi er også økonomisk sett 
fornuftig. (Se også utdyping i vedlegg 1).

Foto: Trond Isaksen
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Kapittel �

Status – energiforbruk, 
    klimautslipp, energikilder og 

karbonbinding

Norge har ambisiøse klimamål jf. St.meld. nr 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk og 
Stortingets behandling av denne, jf. Klimaforliket. Målet er at Norge skal være karbonnøytralt 
i 2030, det vil si ikke bidra til netto utslipp av klimagasser. Norge skal også være en aktiv 
pådriver i arbeidet for en ny og mer ambisiøs internasjonal klimaavtale med målsetninger om 
betydelig kutt i de globale utslippene av klimagasser. Norge skal selv ta 2/3 av Norges totale 
utslippsreduksjon nasjonalt. 

I dette kapitelet beskrives energiforbruk og utslipp av klimagasser i Norge og Ullensaker. 
Videre beskrives ”klimanøytrale” lokale og regionale energiressurser, og de mulighetene som 
ligger i karbonbinding.

Energiforbruk
Energiforbruket nasjonalt
Nesten	halvparten	av	energiforbruket	i	Norge	er	elektrisitet	(figur	4.1).	I	2000	lå	
elektrisitetsforbruket	på	111	000	GWh	årlig	(figur	4.2),	i	etterkant	har	netto	innenlands	forbruk	
økt med 1,4 % pr år. 

45 % av energien kommer fra fossile brennstoffer (olje/petroleumsprodukter, gass, kull/koks, 
se	figur	1).	Dette	forbruket	må	reduseres	kraftig	dersom	Norge	skal	nå	sine	klimamål	jf.	
Klimaforliket. I henhold til ny plan- og bygningslov er det ikke tillatt å installere oljebrennere i 
nye bygg fra 01.08.09.  Minst 40 % av energiforbruket til romoppvarming og varmtvann skal 
dekkes	opp	av	ikke-fossilt	brensel.	Det	må	også	gjøres	flere	grep	for	å	dreie	forbruket	over	
på alternative energikilder.  

Figur 4.1: 
Sluttforbruk av energi 2008, fordelt på energivare/energibærere 
(kilde: SSB)
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Figur 4.2: 
Forbruksutvikling elektrisitet og fjernvarme
(kilde:SSB)

Fjernvarme 1,3 %

Ved, avlut, avfall 5,3 %

Petroleumsprodukter inkl. LPG 34,6 %

Kull og koks 6,1 %

Naturgass og annen gass 3,5 %

Elektrisitet 49,3 %

Totalt sluttforbruk av energi, etter energivare. 2008
Prosent
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Husholdninger
Stasjonært forbruk i husholdningene står for ca 20 % av energiforbruket i landet. En betydelig 
del av dette benyttes til oppvarming. Elektrisitet er den dominerende energiform blant 
husholdningene. Elektrisitet står for vel 80 % av forbruket.

Næringsliv inkludert primærnæringene
Næringslivet (unntatt primærnæringene) står for halvparten av energiforbruket i landet. Ca. 
70 % av forbruket er elektrisitet, 27 % utgjøres av fossile brennstoffer.

Primærnæringene	(jordbruk	og	fiske)	står	for	vel	3	%	av	den	total	energibruken	i	landet.	
Omkring 70 % av forbruket er i form av drivstoff (diesel).

Offentlig virksomhet
Det	finnes	ikke	statistikk	hvor	forbruket	i	offentlig	virksomhet	er	skilt ut.

Energiforbruket i Ullensaker 
Figuren nedenfor viser det totale energiforbruket i kommunen for perioden 2000-2005. 
Økningen i det totale energiforbruket i 2005 var på 7,6 % i forhold til 2004. 

Det er utarbeidet prognoser for utvikling i energiforbruk i perioden 2006 - 2025 for kommunen 
som viser at energiforbruket i kommunen vil øke med omtrent 430 GWh i perioden. Økningen 
i energiforbruket skjer i hovedsak i husholdningene og tjenesteytende sektor. Forbruket av 
biobrensel tar over noe av elektrisitetsandelen. 

Elektrisitetsnettet i kommunen er godt utbygd, men strømforbruket har de siste årene steget 
betydelig spesielt langs E6 og i Jessheim/Gardermoen-området. Det kan bli aktuelt å øke 
kapasiteten på linjen fra Frogner innføringsstasjon mot Gotland, Gjestad og Gardermoen. 
I tillegg kan det bli behov for ytterligere kapasitetsøkning i transformatorstasjonene mot 
distribusjonsnettet. 

Husholdninger
Husholdningenes	energiforbruk	varierer	med	flere	faktorer.	En	del	av	dem	er	utslag	av	at	vi	
får stadig bedre privatøkonomi. 

Figur 4.3: Forbruk i Ullensaker fordelt på energibærere
(kilde: Hafslund AS)

Energiforbruket i Ullensaker var på 
totalt 718,3 GWh i 2005, hvorav: 
71 % elektrisitet
13 % biobrensel
  8 % olje/gass 
  8 % fjernvarme 

Energiforbruket var fordelt slik:
33 % husholdningene
53 % tjenesteyting 
  8 % fjernvarme 
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  1 % landbruk
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Økning i boligareal, enmannshusholdninger og flermannshusholdninger
I de siste tiår har disponibelt boligareal per person økt. Dermed har også oppvarmet 
areal	per	person	økt	tilsvarende.	Samfunnet	beveger	seg	også	i	retning	av	flere	
enmannshusholdninger. I Ullensaker var gjennomsnittlig antall personer per bolig i 2001 
2,3	personer.	Utviklingen	peker	i	retning	av	større	oppvarmet	flate	per	person,	fordi	alle	
trenger kjøkken, bad mm uansett hvor mange som bor i husholdningen. 

Komfortnivået 
Kravet til komfort har økt. Blant annet har gjennomsnittlig romtemperatur blitt høyere over 
tid, dermed har varmebehovet økt. Videre er det en økning i energiforbruk til oppvarming av 
vann	(flere/større	varmtvannsberedere),	varmekabler	i	gulv,	oppvarming	av	utearealer	mv.	
Tallene	viser	imidlertid	en	utflatende	tendens	de	senere	år.

Byggteknisk standard/energieffektivitet
Energiforbruket i en bolig bestemmes blant annet av boligenes isolasjonsevne og 
energieffektivitet knyttet til oppvarmingssystem(er). Nye byggeforskrifter, TEK 97, 4. utgave 
fra mars 2007, vil gjelde parallelt med eksisterende forskrift i perioden 2007-2009. Denne 
forskriften setter strenge krav til energiforbruk, alternative oppvarmingsmåter og isolasjon av 
bolig. 

Følsomhet for energipris
Prissvingningene vinteren 2003 førte til en mindre forbruksreduksjon, dette var mest 
av midlertidig karakter.  Økningen i energiprisen førte til en dreining mot alternative 
oppvarmingsmåter, i første rekke vedfyring. Myndighetenes støttetiltak gjennom ENOVA 
bidro til en betydelig salgsøkning av luft-til-luft varmepumper. 

Kommunal virksomhet
Det er gjennomgående mål i årsbudsjett og økonomiplan at: ”Alle kommunale enheter skal 
dokumentere et positivt bidrag til å nå det nasjonale klimamålet om å redusere CO2-utslipp til 
atmosfæren.”

Kommunale bygg
Ullensaker kommune disponerer en betydelig bygningsmasse, det er et løpende fokus 
på å holde energiforbruket så lavt som mulig. Energiforbruket i kommunale bygg kan 
vurderes	på	kort	og	lang	sikt.	På	kort	sikt	gjelder	det	å	finne	den	mest	energieffektive	drift	
av bygningsmassen. På lang sikt kan det gjøres grep i forbindelse med nybygg og større 
rehabiliteringer. 

Ved alle kommunale utbyggingsprosjekter blir spørsmålet om bruk av alternative energikilder 
utredet. Dette har bl.a. ført til at nytt undervisningsbygg ved Hovin skole skal varmes opp 
med et ”luft/vann”- varmepumpeanlegg med en mindre el-kjele som tilleggsoppvarming.  
Bygget får vannbåren varme og kan i framtiden knyttes til et fjernvarmeanlegg. Videre 
installeres det et varmegjenvinningsanlegg i det nye garderobetilbygget på Kløftahallen, som 
også er tilrettelagt med vannbåren varme. 

I forbindelse med renovasjoner og mindre utbygginger er erfaringen fra kommunale bygg at 
dette oftest ikke medfører redusert energiforbruk, men ofte en økning. Dette skyldes at det 
blant annet legges inn mer avanserte elementer som samlet krever mye energi, 
for eksempel ventilasjonssystemer og varmekabler.
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Det mangler historiske data for energiforbruket i den kommunale bygningsmassen. Dette 
skyldes skifte av strømleverandør. Det er derfor ikke mulig å si noe sikkert om utviklingen 
i energiforbruket for kommunale bygg. Dette bør det gjøres noe med, og vil derfor være et 
mulig tiltak i kommunedelplanen jf. kapittel 6, ”Mål og tiltak”.

Andre tjenester
Hjemmebaserte tjenester bruker mye bil i tjenesten. Det er inngått leieavtale for disse, og i 
den forbindelse stilt miljøkrav. Bilene må minst tilfredsstille Euro IV krav, i tillegg bes det om 
informasjon om bilenes CO2-utslipp. For biler med dieselmotor bør disse være utstyrt med 
partikkelfilter.	Ytterligere	krav	til	kjøretøy	kan	være	et	mulig	tiltak	i	kommunedelplanen	jf.	
kapitel 6, ”Mål og tiltak”, når nye avtaler skal inngås. 

Forbruk og avfall 
Kommunen har en egen avfallsplan hvor hovedtiltakene i prioritert rekkefølge er:

1. Avfallsreduksjon - hindre at avfall oppstår
2. Ombruk
3. Materialgjenvinning
4. Forbrenning med energiutnyttelse
5. Deponering

Det er sammenheng mellom kjøpekraft, forbruk og avfallsmengder. I et klimaregnskap må 
også utslipp i produksjonen av varer medregnes. Et viktig tiltak i klimasammenheng, hvor 
også den enkelte innbyggeren kan bidra, er reduksjon i avfallsmengdene. Dette kan gjøres 
gjennom mer bevisste valg i hverdagen, for eksempel gjennom innkjøp av mer solide varer 
og mindre ”engangsmateriell”. Videre vil det være viktig å kaste mindre mat. Matavfall gir 
betydelige klimagassutslipp, ettersom dette gir utslipp av metan.

Det er innført sortering av husholdningsavfall: Glass, metall, papir/papp, plast, organisk og 
rest. Restavfallet går til forbrenning, vesentlig til Oslo, hvor det nyttes til fjernvarme. Organisk 
avfall komposteres, øvrige fraksjoner går til materialgjenvinning. Slam produsert ved 
renseanlegget brukes som gjødsel. Ved Gardermoen renseanlegg er det installert bioreaktor 
hvor slammet anvendes til gassproduksjon. Energien dette gir, brukes i anlegget.

Layout til trykking.indd   17 04.01.2010   15:02:45



18                                                                  Kommunedelplan for klima og energi - Ullensaker kommune

Kapittel �

Klimagasser og kilder

                        

De klimagassene det fokuseres mest på er karbondioksid (CO2 ), lystgass (N2O) og metan 
(CH4). Alle forbrenningsprosesser frigjør CO2, derfor er hovedfokuset i klimaarbeidet på 
denne gassen. For å forenkle regnes ofte utslipp av de andre klimagassene om til 
”CO2 -ekvivalenter”. Metan frigjøres ved nedbrytning av organisk materiale, for eksempel i 
avfallsdeponier. Utslipp av denne gassen avtar fordi avfallsdeponiene samler opp gassen, 
og brenner eller bruker den til energiproduksjon. Utslipp av metan fra avfallsdeponier har en 
drivhuseffekt med en klimafaktor 21 ganger CO2. 

Nasjonale utslipp av klimagasser
De nasjonale utslippene av klimagasser har hatt følgende utvikling;
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Figur 5.1
Utslipp av klimagasser (1998-2008) fordelt på kilde (kilde: www.miljostatus.no)
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Utslipp av klimagasser i Ullensaker
I tabellen nedenfor vises fordeling av klimagassutslippene i perioden 1991 – 2007 (se 
Vedlegg 4 for en mer detaljert tabell med fordeling mellom klimagasser).  

Klimagasser 
(1 000 tonn CO2 –ekvivalenter)  1991 1995 2000 2005 2006 2007

Stasjonære kilder 14 14 24 13 13 12
Prosessutslipp 36 38 27 28 27 27
Mobile kilder 74 91 193 201 211 224
Sum klimagassutslipp 126 146 243 241 252 262

Tabell 5.1 Klimagassutslipp i Ullensaker (1991 -2007). 

I forhold til 1991 har utslippene fra mobile kilder økt betydelig, mens utslipp fra stasjonære 
kilder og prosessutslipp er stabilt eller synkende. For de stasjonære utslippene er tendensen 
at disse er avtagende etter årtusenskiftet, og ligger i dag til dels under 1991-nivået. 
Målsettingen om 10 % reduksjon i forhold til 1990-nivået er innen rekkevidde for stasjonære 
utslipp. Prosessutslipp viser en fallende tendens. 

Bortsett fra transportsektoren har ikke kommunen noen virksomheter med ekstraordinære 
klimautslipp. Jernbanen gjennom Ullensaker bruker elektrisitet og gir ingen direkte utslipp 
av klimagasser. De mobile utslippene i Ullensaker stammer vesentlig fra andre deler av 
transportsektoren,	dvs.	fly-	og	biltrafikk.	Utslippstallene	for	Ullensaker	er	vesentlig	høyere	
enn	i	andre	kommuner.	Dette	skyldes	at	Ullensaker	er	vertskommune	for	hovedflyplassen	
og	at	E6/riksvegene	også	gir	betydelig	gjennomgangstrafikk.	Årsdøgntrafikken	på	E6	ved	
Jessheim	ble	nesten	doblet	ved	åpningen	av	Oslo	lufthavn	Gardermoen	(OSL)	(se	figur	5.2).	
Dette er utslipp som kommunen har liten mulighet til å påvirke. Utslippene stiger imidlertid 
ikke	like	mye	som	trafikktallene,	dette	skyldes	trolig	bedre	kapasitetsutnyttelse	og	synkende	
drivstoff-forbruk i bilparken.

Utslippet	fra	luftfart	økte,	naturlig	nok,	dramatisk	da	hovedflyplassen	på	Gardermoen	
åpnet	(se	figur	5.3).	Toppåret	var	2000,	for	siden	å	synke	noe.	Dette	skyldes	blant	annet	
nedgangen	i	trafikken	etter	terrorhandlingene	i	USA	11.	september	2001.	Siden	den	gang	
har	trafikken	målt	i	antall	passasjerer	økt	kraftig,	men	utslippene	er	ennå	ikke	kommet	på	
2000-nivået.	Dette	kan	skyldes	at	flykapasiteten	utnyttes	bedre	nå.	OSL	jobber	løpende	med	
klimatiltak.	Dersom	utslippene	fra	flytrafikken	skal	endres	vesentlig,	må	det	skje	gjennom	
nasjonale tiltak.  
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Kapittel 6

Lokale og regionale energiressurser

Bioenergi
Bioenergi en fellesbetegnelse på brensel fra trær (ved), planter, gjødsel, skogsavfall (bark/
flis/”grot”),	matavfall	og	gass	fra	fyllinger.	

Bioenergi	finnes	også	i	flytende	form,	og	kan	blandes	i	drivstoff	(2-5	%)	eller	brukes	som	
ren biodiesel. Gjødsel og organisk avfall (matavfall) kan brukes til framstilling av biogass 
(urenset metangass). Renset biogass kan brukes til f.eks. gassbusser. Ca. 40 % av norske 
avfallsdeponier har gassuttak, hvor gassen brukes som energikilde (forbrennes). Dette 
gjelder også Øvre Romerike Avfalls Selskap (ØRAS)sitt anlegg på Dal Skog. 
 
Kommunen har potensial for økt bruk av biobrensel. Dette gjelder både tilvekst av 
skogvirke og energiutnyttelse av avfall som i dag deponeres. I tillegg kommer halm og 
andre biprodukter fra kornproduksjon. Tabellen under viser et grovt anslag over hva som er 
teoretisk mulig å utnytte, se også kapittel 4.

Ved er den viktigste lokale energiressursen. Restavfall fraktes ut av kommunen til 
forbrenningsanlegg i Oslo mv. Deponigassen fra Dal Skog utnyttes lokalt. Terminalbygget 
på Gardermoen er knyttet til grunnvarme, noen kommunale bygg og private bolighus 
benytter	også	energibrønner.	Hovedflyplassen	for	øvrig,	og	Gardermoen	næringspark	har	
fjernvarmenett. 

Nedenfor	beskrives	flere	energiressurser	som	kan	få	større	betydning	i	framtiden.	Dette	
er energiressurser som er ”fornybare” og klimanøytrale, og som det derfor vil være riktig 
å	ta	i	bruk	for	å	dekke	energibehovet	framover.	Bruk	av	flere	av	disse	energiressursene	
har hittil vært for kostbart i forhold til elektrisitet og fossilt brensel til å få stort gjennomslag. 
Energipriser og statlige virkemidler vil trolig endre dette. Økt bruk av disse energiressursene 
kan være aktuelle tiltak i klima- og energiplanen.

Biomasse
(tonn)

Energiinnhold
(GWh)

Utnyttet

Halm 144,85 Ikke data

Trevirke
Avfall 10 743 32,22 15,00

30 179

Ikke data

(GWh)

Ikke data Ikke data

Potensial for bioenergi i Ullensaker

Layout til trykking.indd   20 04.01.2010   15:02:46



 Kommunedelplan for klima og energi - Ullensaker kommune                                                                21

Grunnenergi
Varme fra energibrønner utnyttes i en varmepumpe til uttak, 
tilbakeføring og lagring av energi i berg og grunnvann. Dette 
er en energieffektiv og miljøvennlig oppvarming og kjøling av 
alle typer boligbygg og større bygninger. I dag leverer norske 
grunnvarmeanlegg i størrelsesorden 1,4 TWh fornybar 
energi til varme og kjøling. Mulighetene for ytterligere 
grunnvarmebaserte varmepumpesystemer i Norge er 
betydelige. Dette gjelder spesielt i Ullensaker med betydelige 
grunnvannsressurser i Gardermoen-området. 

Solenergi 
Solenergi kan utnyttes både til oppvarming (solfanger) og 
til å produsere strøm (solceller eller solvarmekraftverk). 
Teoretisk kan solenergi dekke verdens energiforbruk, men 
kostnaden har vært for høy (i forhold til fossilt brensel). 
Solenergi har kun fått et begrenset gjennomslag, men 
markedet er i kraftig vekst. I vedlegg 5 og 6 kan det leses 
mer om solenergi og aktuelle tilskuddsordninger, se også 
ENOVAs nettsider: www.enova.no.

Vannkraft
Beregninger gjort av Akershus Miljøkraft viser at 
vannføringen i Leira ved Kråkfoss er tilstrekkelig til å kunne 
produsere ca 4 GWh/år, som tilsvarer elektrisitetsforbruket 
for ca 200 boliger. Nannestad kommune vurderer å utrede 
utbyggingsmulighetene. Dette bør skje i dialog med 
Ullensaker, ettersom kommunegrensen følger Leira ved 
Kråkfoss.	For	øvrig	finnes	det	ikke	planer	for	kraftverk,	
Ullensaker har få vassdrag med større fall. 

Vindkraft
Vindkraftproduksjon i innlandet er lite påaktet i Norge. 
Erfaringer fra Sverige tyder på at dette er noe som bør 
undersøkes nærmere. I gjennomsnitt har norske vindturbiner 
2633 driftstimer pr. år. Fra Sverige kjenner vi turbiner med 
driftstid	på	flere	enn	3000	timer	pr	år.	Vinddraget	over	
Romerikssletta kan i framtiden være interessant å utnytte til 
energiproduksjonen.

Foto: Bjørn Hagen
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Kapittel 7

Karbonbinding

Figur 7.1 og 7.2 skisserer det teoretiske karbonkretsløp og mengden av karbon innen de 
forskjellige	stasjoner	i	kretsløpet.	Figur	7.1	beskriver	en	tilnærmet	naturtilstand,	mens	figur	
7.2 tar med det menneskeskapte bidraget fra fossile brennstoffer. Det er verdt å legge merke 
til at fossil karbon forbrukes i langt større grad enn det fornyes. Ellers er bidraget fra fossilt 
karbon beskjedent i forhold til den totale massen i kretsløpet, men altså stort nok til å kunne 
påvirke klimaet.

Konkret betyr dette at nedbygging av produktive arealer må begrenses. Nedbygging vil 
redusere karbonlageret og indirekte bidra til en økning av CO2 i atmosfæren. Konsentrert 
utbygging og høy utnyttelsesgrad vil redusere avgangen av grønne areal. Hensynet til 
karbonbindingen forsterker nødvendigheten av å fokusere på utbyggingsstruktur i klima- 
og energiarbeidet. Dette kommer i tillegg til viktige momenter/argumenter (som tidligere 
er belyst) om å legge vekt på utbyggingsstruktur for å redusere transportbehovet og 
energiforbruket	pr	innbygger	(for	eksempel	knyttet	til	boflate).	Dette	bør	gjenspeiles	i	
målsetninger og tiltak i klima- og energiplanarbeidet. 

Naturen, det vil si de grønne, produktive arealene3, har stor evne til å binde karbon (CO2). 
Det er et viktig klimatiltak å sikre og å utnytte denne evnen. På denne måten kan den 
menneskeskapte drivhuseffekten begrenses. 

3Produktive arealer i denne sammenhengen er arealer med godt jordsmonn slik at det kan foregå produksjon og binding av 
karbon i biomasse (plantedeler som stamme/stengel, blader og rot, samt rester av dette.

Figur 7.1:
Figur 7.1
Diagram over det naturlige karbonkretsløpet. “Fete” tall 
angir mengden karbon i gigatonn (1012kg).	Kursiv	angir	flyt	
av karbon i gigatonn pr år (kilde: Wikipedia).

Figur 7.2:
Figur 7.2
Diagram over karbonkretsløpet medregnet bidrag fra fossilt 
karbon (kilde: Wikipedia). 
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90 % av karbonet i skogen er bundet i jordbunnen. For hvert daa skogsmark som bygges 
ned, reduseres CO2 -lageret med ca 0,3 tonn.

Karbonbinding i skog og trevirke
Når trær og planter dør, vil CO2 frigjøres under etterfølgende nedbrytingsprosess. I prinsippet 
frigjøres samme mengde ved forbrenning, f. eks som ved, men da nyttes også energien. 
Som tidligere nevnt er det i naturen en tilnærmet likevekt mellom det karbon som frigjøres 
ved nedbrytning og det som tas opp i plantene ved fotosyntese. 

Så lenge skogen vokser mer enn det som hogges, øker lagret mengde karbon (det vil si 
bindingen av CO2) i skogen. Mens skogressursene i tropiske strøk blir redusert, skjer det 
en betydelig oppbygging av skogressursene i vår del av verden. Denne oppbyggingen 
tilsvarer grovt sett den nedbyggingen som skjer i tropiske strøk. Ved å videreføre og forsterke 
satsningen på skog i vår del av verden, vil en kunne oppnå en betydelig binding av CO2. 
I tillegg gir bruk av trematerialer (se nedenfor) forlenget bindingstid for CO2 i trevirket. Det 
er summen av effekten av bruk av trevirke og bindingen av CO2 som utgjør skogbrukets 
klimabidrag. 

Karbonbinding i byggematerialer
Dersom skogen nyttes som byggemateriale forlenges bindingstiden. Dette er det viktig å 
utnytte i klimaarbeidet. Videre er det et ytterligere bidrag dersom tre i større grad nyttes til 
å erstatte betong og stål. Dette gjelder generelt som byggemateriale og i konstruksjoner 
(limtre) ettersom betong og stål krever mye energi i produksjonen. Videre vil trematerialet 
også kunne nyttes som energikilde når det på et gitt tidspunkt skal gjennomføres 
utskiftninger/riving. Trevirke kommer derfor godt ut i et klimaregnskap.

Dersom hele hogstkvantumet i Ullensaker foredles til trelast/treprodukter vil det bli bundet 
6.000 tonn CO2 i bygg. Dersom trelasten erstatter stål/betong tilsvarer det 6.400 tonn i sparte 
CO2-utslipp. Hogstkvantumet (bioenergi) som antas brukt i stedet for kull og olje tilsvarer 
25.000 tonn CO2.

Arealbruk	i	Ullensaker	km2

Bebygd Jordbruk Skog Annen
jorddekt
fastmark

Myr Stein	og
fjell

Ikke
kartlagt

Totalt

27,34 88,70 121,93 9,89 1,67 0,75 0,03 250,33
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Skogen i Ullensaker og potensial for karbonbinding
Norges menneskeskapte klimagassutslipp er på 54 millioner tonn CO2-ekvivalenter. 
Den totale bindingen av klimagasser har økt med ca 85 prosent fra 1990 til 2005. Dette 
skyldes i hovedsak den betydelige tilveksten i norske skoger, som aldri har vært større i 
nyere	tid.	Årlig	bindes	25-30	millioner	tonn	CO2 i norske skoger. 

I Ullensaker er drøyt 100.000 dekar (daa) produktiv skog. Totalt er det 840.000 tonn CO2 
bundet i trærnes stammevolum, med røtter, topper og greiner er tallet 2.012 187 tonn. 
I Ullensaker er den årlige tilvekst (kun økning av stammevolum) er på ca 46.000 m3, i 2008 
ble	bare	2/3	av	dette	hogd/avvirket.	Årlig	tilvekst	binder	35.000	tonn	CO2, som tilsvarer det 
årlige CO2-utslippet fra 11.800 personbiler (diesel/bensin). Potensialet er imidlertid større. 
Ved å utnytte skogens produksjonsevne, det vil si at om alle skogeierne drev skogen sin 
svært aktivt, kunne skogen i Ullensaker bundet 48.000 tonn CO2 i stammevolum (inkludert 
røtter, topper og greiner totalt 85.000 tonn CO2 årlig). 

Hvordan skogbruket drives har innvirkning på skogsjordas evne til karbonbinding. Fra 
miljøvernhold menes det at hogstmetode avgjør hvor effektivt jordsmonnet binder karbon 
etter	en	hogst.	Ved	flatehogst	slippes	deler	av	jordlageret	fri,	arealet	har	negativ	binding	i	
10 - 20 år. Ved tynningshogst, og antakeligvis ved kontinuitetsskogbruk, får man ikke en slik 
periode med negativ binding i jordsmonnet.

Også	den	skogen	som	vokser	på	overflaten	er	avgjørende	for	jordbindingen.	Fra	
miljøvernhold markeres det at hurtigvokst skog har en betydelig binding av karbon over jorda, 
men fører til tap av langtidslageret av karbon under bakken. Skogens betydning for klimaet 
bør vurderes i et langtidsperspektiv. Kommunen som skogbruksmyndighet kan bidra med 
tiltak som både gagner klimasaken, sikrer biologisk mangfold og gir bedre opplevelser for 
friluftsliv.

Karbonbinding i jordbruksområder
Kornproduksjon gir netto nedbryting av organisk materiale i jorda og dermed et årlig 
nettoutslipp CO2 pr dekar (daa). Dette utslippet kan reduseres ved å ha arealene i stubb om 
vinteren og ytterligere forbedring kan oppnås ved å så såkalte fangvekster som binder jorda i 
vinterhalvåret.

Dersom man går over fra kornproduksjon og starter med grasdyrking vil dette gi en netto 
binding pr daa årlig, men bare i 20-30 år. Da har moldinnholdet kommet inn i en ny balanse 
og utslippene blir like store som bindingen igjen. Bakkeplanert jord har som oftest meget lavt 
innhold av organisk materiale. På slik jord vil grasdyrking gi en større karbonbinding enn på 
vanlig åkerjord. Dersom grasproduksjonen går til fôr vil det gjennom husdyrproduksjonen gi 
utslipp av metan.  Forskning viser imidlertid at forskjellen mellom korn- og grasproduksjon 
totalt sett er liten. Variasjonene blir større dersom en ser på driftsmåten. Det er gunstig med 
intensiv produksjon i husdyrhold (lite utslipp pr produsert mengde), mens redusert bruk av 
nitrogengjødsel, redusert jordbearbeiding og bruk av fangvekster mv reduserer utslippene fra 
kornproduksjonen. 

Det store potensialet i Ullensaker ligger i arealene som nyttes til kornproduksjon ved 
endringer i driftsmåter som beskrevet ovenfor. Ved å utnytte halmen som energiressurs, for 
eksempel i et fjernvarmeanlegg, oppnås det et positivt bidrag. Videre vil biogassproduksjon 
basert på husdyrgjødsel og matavfall være mulige tiltak.
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Kapittel 8

En framtid med mindre utslipp

Ved framtidige revisjoner av kommuneplanen vil energi- og klimaspørsmål bli en sentral 
problemstilling. Arbeidet som er nevnt ovenfor må videreføres her. Andre tiltak kan 
være at kommunen oppfordrer utbyggere til å tenke alternativt med hensyn til valg av 
energiløsninger ved utbygging av nye felt. Det bør vurderes om krav til energiløsninger 
skal tas inn i kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer ved framtidige revisjoner av 
kommuneplanen. Ved behandling av private reguleringsforslag er alltid energiforsyning tema. 
Ved behandling av den enkelte byggesak er det ikke anledning til å pålegge tiltak utover 
de som er hjemlet i lov eller forskrift. Bestemmelser Plan- og bygningsloven av 27.6.2008, 
tekniske forskrifter mv. skjerper funksjonskrav til bygninger med hensyn til energiforbruk. 
Plan- og bygningsloven gir også hjemmel for pålegg om tilknytning til fjernvarmeanlegg med 
mindre, sitat: ”(…)bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre enn 
tilknytning”. 

Et hovedgrep i gjeldene kommuneplan er å konsentrere utbygging omkring 
kollektivknutepunkter.	Dette	for	å	gjøre	det	mulig	for	flest	mulig	å	benytte	kollektivtransport	
i de daglige gjøremål. Hovedtyngden av veksten har og kommer fortsatt til å være knyttet 
til Jessheim og Kløfta. Det er laget en egen byplan for Jessheim som fastslår en høy 
arealutnyttelse på Jessheim. Det skal lages egne planer for tettstedene Kløfta, Borgen og 
Nordkisa. Kommunen har også en viktig rolle som tilrettelegger og pådriver i spørsmål knyttet 
til	kollektivtrafikk	og	energiforsyning.	Definering	av	konsesjonsområder	for	fjernvarme	er	et	
viktig virkemiddel for å legge til rette for bruk av klimanøytral energi.

Foto: Bjørn Hagen
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Kommunale bygg bør planlegges, bygges og drives slik at klimapåvirkning og 
energiforbrukes minimeres. Oppvarmingsløsninger basert på biologisk brensel bør vurderes. 
Dette kan skje i samarbeid med mindre aktører som for eksempel gårdbrukere der hvor 
en ikke kan forvente at det blir etablert fjernvarmenett. Det er da viktig å gi tilstrekkelig 
langsiktighet i avtalene, minimum ti år, slik at det er mulig å gjennomføre de nødvendige 
investeringene.

Kvalitets- og miljøsertifisering
Miljøfyrtårn-standarden kan være hensiktsmessig å bruke for noen kommunale virksomheter 
som for eksempel barnehager. I tillegg kan dette være en god ordning for mindre private 
bedrifter hvor miljøutfordringene er enkle og oversiktlige. Som et ledd i kommunens arbeid 
med	klima,	energi	og	miljø,	bør	det	vurderes	om	Miljøfyrtårn-sertifiseringen	gjenopptas.						
Det er imidlertid ikke satt av økonomiske ressurser til dette. En løsning kan være å 
gebyrbelegge en slik tjeneste.

Kommunen arbeider med å innføre et enhetlig kvalitetssystem. Det kan vurderes om dette 
skal utvikles til også å omfatte miljøstyring. 

Risiko og sårbarhet
På området beredskap og sårbarhet må kommunens planlegging tilpasses en ny 
klimavirkelighet,	med	hyppigere	kraftig	nedbør	og	økt	flomfare.	

Sekundært kan dette føre til økt risiko for leirskred i deler av kommunen. Økt belastning 
på overvannsledninger med mer som følge av kraftig regnskyll kan også forventes. Økt 
hyppighet av ekstremvær kan påvirke framkommelighet på veg og bane, regularitet i 
flytrafikken,	føre	til	vansker	med	el-forsyning,	telekommunikasjoner	med	mer.

Økt nedbør innebærer også en økt fare for forurensning av drikkevann. Økt temperatur, 
spesielt om vinteren vil også kunne påvirke utbredelsen av vektorbårne sykdommer. På den 
annen side kan et mildere klima redusere sykelighet grunnet luftveisinfeksjoner og hjerte- og 
karsykdommer.

Regionalt samarbeid
Øvre Romerike Utvikling (ØRU) - samarbeidet kan styrke og utdypes til også gjelde spørsmål 
knyttet til klima og energi. Først og fremst bør det felles innkjøpssamarbeidet brukes til å 
sikre at mest mulig klima og miljøvennlige varer og tjenester blir valgt. Felles satsinger innen 
feltet samferdsel, spesielt kollektivtransport vil også bli viktig. En vil her spesielt peke på 
Gardermoens rolle som knutepunkt og det faktum at mange av regionens innbyggere har 
sitt	daglige	arbeid	på	flyplassen.	Gode	tog-	og	bussforbindelser	til	og	fra	Gardermoen	bør	
utnyttes bedre med tanke på de som daglig reiser til og fra Oslo. 
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Holdningsskapende arbeid
Kommunen har en rolle å spille i det holdningsskapende arbeidet. Det bør det legges vekt 
på å gi informasjon til innbyggerne i kommunen slik at de kan foreta ”klimagunstige” valg 
i hverdagen, både langsiktige (for eksempel ved bygging av bolig) og daglig (transport/
forbruk/avfall). Dernest bør elevene i de kommunale skolene gis opplæring slik at de senere 
i livet er i stand til å treffe de riktige beslutninger med hensyn til klima og energi. Det er her 
nærliggende å tenke på innarbeide gode adferdsmønster som forbrukere, oppmuntring til 
samfunnsengasjement, bruk av kollektivtransport med videre.

Jessheim	som	handelssenter	generer	mye	personbiltrafikk.	Dette	medfører	utslipp	av	
klimagasser samtidig som det legges beslag på store areal til parkering. Det må arbeides 
systematisk også i framtiden for å legge til rette for alternativer til bruk av personbil. Det 
kan også være aktuelt å vurdere andre virkemidler, dette må imidlertid gjøres ut fra en 
totalvurdering. Det er innført forsiktig regulering i form av tidsbegrenset gratisparkering 
på plasser tilhørende storsenteret. Byliv med attraktive uteområder forutsetter også noe 
reduksjon i bilbruk i deler av Jessheim sentrum. I framtida kan realisering av de planlagte 
omkjøringsvegene,	tverrforbindelsen	og	Jessheim	sør-øst	også	trolig	føre	til	mindre	biltrafikk.

Våre familier og framtiden (prognoser)
Energiforbruk har en direkte sammenheng med befolkningstallet. Per 1.1.2009 var det 
28 138 innbyggere i Ullensaker kommune. Befolkningsutviklingen som er lagt til grunn for 
kommuneplanen for 2008 – 2020 viser en årlig økning i innbyggertallet i kommunen på 850 
personer i året i planperioden. 

Dersom vi framskriver utslippene av klimagasser (ved hjelp av Statens Forurensningstilsyn, 
SFT, sitt kalkuleringsverktøy for kommuner, for detaljer se vedlegg 8), vil det vesentlige 
av utslippsøkningen være knyttet til befolkningsveksten. Utslippene i Ullensaker vil øke 
med nær 50.000 tonn CO2-ekvivalenter i perioden fram til 2020 (fra 260.000 tonn i 2007 til 
310.000 tonn i 2020). 

Dersom en knytter den forventede veksten i befolkningen til våre CO2-historier innledningsvis 
i plandokumentet, vil en prognose for utslipp se slik ut:

  2010 2015 2020

Befolkning 28	630 33	145 37	759

”Lav	utslipp”	 40	082 46	403 52	863

”Moderat	utslipp” 168	916 195	554 222	780

”Høy	utslipp” 320	654 371	220 422	905
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Støtteordninger

Staten gjennom ENOVA yter tilskudd til klimavennlige energiløsninger. Både husholdninger, 
kommuner og næringsliv er omfattet av ordningen. Dette er utdypet i vedlegg 5.	

Befolkningsveksten som forventes i Ullensaker fører til at klimagassutslippene vil øke dersom 
vi fortsetter med samme levesett som i dag. Som våre klimahistorier og tabellen nedenfor 
viser; forbruksmønster og livsstil har stor betydning med hensyn til utslipp av klimagasser. 
Et lavt eller mer moderat forbruk hos den enkelte vil være et vesentlig bidrag til å dempe 
veksten i klimagassutslippene.

Mer gjennomgripende tiltak ligger utenfor denne klima- og energiplanens handlingsrom, 
og	må	reflekteres	i	den	nasjonale	politikken.	Dette	forutsetter	trolig	kraftige	nasjonale	grep	
og strukturelle tiltak. Dersom vi får en omfattende omlegging av levesett vil det også kunne 
oppnås en nedgang i klimagassutslippene. Dersom en skal få til en slik reduksjon må det 
til	omfattende	tiltak	innen	infrastruktur	(fjernvarme,	kollektivtrafikk,	etc.)	i	kombinasjon	med	
sterke	virkemidler	som	sikrer	omlegging	med	hensyn	til	bruk	av	kollektivtrafikk/sykkel,	
bioenergi, konsentrert utbyggingsmønster, vern og drift av grønne områder etc. Det er ennå 
ikke gitt signaler om dette fra noen nasjonal myndighet.
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Figur 8.1
Utvikling av CO2-utslipp i Ullensaker, basert på eksempelfamiliene i kapittel 2.
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Kapittel 9

Mål og tiltak

Hovedmål

Ullensaker kommune skal arbeide for en reduksjon i utslipp av 
klimagasser med kilde i Ullensaker, og en reduksjon i energibruk pr. 
innbygger i kommunen.

Strategiske mål
1.  Energi og klima skal være sentrale premisser i framtidige revisjoner av 

kommuneplanen og andre kommunale plandokument. 

Kommunen skal bidra til at de lokale utslipp av klimagasser reduseres i 
tråd med de nasjonale målsettingene. Kommunen skal bidra til at naturens 
potensial/evne til karbonbinding nyttes.

Tiltak:
Energi- og klimaspørsmål integreres i kommuneplan, handlingsprogram og 
beredskapsplaner. Ved første gangs vedtak av planstrategi etter ny planlov skal det 
avklares hvordan temaet skal ivaretas i framtidige planer. 

Framtidig	utbyggingsmønster	skal	bygge	opp	under	mulighetene	for	kollektivtrafikk	og	
klimanøytrale energiløsninger. 

Gjennom fortetting innenfor eksisterende byggesone og konsentrasjon omkring 
knutepunktene skal behovet for privatbil reduseres. Kommunen skal være en aktiv 
pådriver for å bedre tilbudet/kvaliteten på kollektivtransporten. 

De grønne arealenes potensial for karbonbinding skal vektlegges, gjennom god 
arealøkonomi skal nedbygging av grønne arealer (det vil si produktive arealer) 
begrenses. Klimaperspektivet skal vektlegges i forvaltningen av skog- og 
jordbruksområdene i kommunen.  

2.  Gjennom tilrettelegging for gående og syklende skal behovet for privatbil 
reduseres.

Tiltak:
Gjennom utbyggingsavtaler og som pådriver overfor vegmyndighetene skal 
kommunen sørge for at alle deler av kommunen er tilgjengelig via et godt gang- og 
sykkelvegnett.
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3.   Kommunens bevissthet omkring klima- og energispørsmål skal økes 
gjennom informasjon, opplæring og ledelse.  

Tiltak:
Alle kommunale enheter skal dokumentere et positivt bidrag til å nå det nasjonale 
klimamålet om å redusere CO2-utslipp til atmosfæren.

4. Ullensaker kommune skal redusere kommunens eget energiforbruk, og 
vektlegge et lavt energiforbruk i nybygg. Kommunens transporttjenester 
skal tilfredsstille nærmere definerte krav til utslipp. 
 
Tiltak: 
Legge økt vekt på energiledelse i administrasjonen. Det skal stilles funksjonskrav 
med hensyn til utslipp og energibehov ved anskaffelse av varer og tjenester.

5. Kommunen skal fremme klimanøytral energiproduksjon, blant annet 
gjennom å arbeide for økt bruk av lokale energiressurser og legge til 
rette for økt bruk av fjernvarme. 

Tiltak: 
I framtidige kommuneplaner, delplaner, områdereguleringer, mv, skal energibruk og 
energikilder være et sentralt mål. Dersom fjernvarme foreligger skal ny bebyggelse 
knyttes til slik, i henhold til Herredsstyrets vedtak av 7.4.2008, sak 26/084, med 
mindre andre og mer effektive løsninger kan dokumenteres (for eksempel gjennom 
konsekvensutredning knyttet til tiltaket).

6. Kommunen skal der det er hensiktsmessig forholde seg til absolutte 
tallfestede målsettinger og ikke relative. 

Tiltak: 
Arbeide for at relevant tallmateriale også foreligger som absolutte tall. Tall for 
energibruk må foreligge for eksempel i et eget kommunalt miljø- og ressursregnskap.

7. Kommunen skal skaffe seg oversikt over mengden karbon som er 
bundet innenfor dens grenser.  

Tiltak: 
Utarbeide et karbonregnskap (basert på KOSTRA-tall) som en del av et miljø- og 
ressursregnskap hvor det framgår hvilke konsekvenser utbyggingstiltak har for bundet 
karbon.

4Gjelder fjernvarmekonsesjon for Jessheim hvor tilknytningspilkten utløses for bygg større enn 1000m2.
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8. Kommunen skal så langt som mulig medvirke til at tiltak i privat regi 
gjennomføres slik at klimapåvirkning og energiforbruk minimeres.  

Tiltak: 
Gjennom målformuleringer, bestemmelser og retningslinjer på kommuneplannivå  
legge føringer for energiforbruk og klimapåvirkninger ved de enkelte tiltak. 

9. Oppfordre bedrifter og kommunale virksomheter i Ullensaker til å bli 
Miljøfyrtårn.
 
Tiltak: 
Kommunen	skal	gjenoppta	virksomheten	som	Miljøfyrtårn-sertifisør.

Foto: Trond Isaksen
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Delmål - energiforbruk

1. Ullensaker kommune skal utrede muligheten for energieffektivisering og 
-konvertering i alle eksisterende bygg og anlegg. Siktemålet skal være en 
reduksjon i forbruket på minimum 10 % innenfor planperioden.

 Tiltak 1.1:
 Det skal igangsettes et prosjekt med tanke på å registrere energibruk i eksisterende
 bygningsmasse. Dette skal danne grunnlag for et kommunalt program for
 energieffektivisering og omlegging til fornybar energi.

 Indikator: Vedtatt handlingsplan for energieffektivisering og konvertering.
 Ansvarlig: Rådmannen.
 Resultatkrav: Planen skal vedtas i løpet av 2. halvår 2010.
 
 For å gjennomføre dette tiltaket skal det søkes om tilskudd gjennom    

 ENOVAs program ”Forprosjekt for energieffektivisering og konvertering i kommunale 
bygg og anlegg”

2. Ullensaker kommune skal arbeide for at alle nye kommunale bygninger 
og andre næringsbygg skal være tilrettelagt for vannbåren varme. Nye 
kommunale bygg skal ikke ha fossile brennstoffer som hovedenergikilde. 
På sikt skal fossile brennstoffer fases ut som energikilde i alle 
kommunale bygg.

 Tiltak 2.1:
 Ved utarbeidelse av dokumentasjon og anbudsdokument skal mulighet for utnyttelse 

av fjernvarme være et vilkår. 

 Indikator: Ingen nye bygg bruker elektrisitet eller fossile brennstoffer som primær
    oppvarming.
 Ansvarlig: Rådmannen.
 Resultatkrav: Bygg oppført etter 1.1. 2010 bruker biobrenselbasert eller annen   

   klimanøytral energikilde til oppvarming.

 Ved alle kommunale utbygginger de siste 4-5 år har det i utarbeidet
 anbudsmateriell vært en forutsetning at oppvarming skal skje ved bruk av vannbåren 

varme. Det settes i tillegg krav til at bygg skal være forberedt for tilknytning til 
fjernvarme.
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3. Optimalisere energibruken i kommunale bygg.

 Tiltak 3.1: 
 Ansvarlige for planlegging og drift av bygninger gis mulighet for å øke og oppdatere  
 sin kompetanse.

 Indikator: Målbar reduksjon i energiforbruk og reduserte driftskostnader
 Ansvarlig: Rådmannen
 Resultatkrav: Energiforbruket i kommunale bygg skal innen utgangen av 2015   
   reduseres med 15 % i forhold til 2010
 
 I forbindelse med kommunale prosjekter er opplæring for fremtidig driftspersonell  
 vedrørende styring av tekniske anlegg - med bl.a. tanke på en effektiv energibruk  
 - inkludert i entreprenørens oppdrag.  Det installeres omfattende styringsdataverktøy  
 (SD-anlegg) i alle nye og rehabiliterte bygg.

4. Ullensaker kommune skal innenfor regelverkets rammer gjennom 
byggesaksbehandling gi informasjon om lavenergiboliger og 
miljøvennlige energiløsninger.

 Tiltak 4.1: 
 Ved bruk av gode eksempler forsøke å påvirke utbyggere til å velge gode 

energiløsninger.

 Indikator: En relativ nedgang i energiforbruket blant husholdningene.
 Ansvarlig: Rådmannen.
 Resultatkrav: Energibruk til private husholdninger (målt etter elektrisitet, biobrensel,
    fjernvarme/avfall og fossilt brensel målt pr. innbygger pr. år) holdes på  

   2010-nivå.
 
 For utbyggingsprosjekter er dette et tema under forhåndskonferanser.

5. Ullensaker kommune vil påse at klima- og energispørsmål er ivaretatt 
ved regulering av nye bolig- og næringsområder. 

 Tiltak 5.1: 
 Energiløsninger skal vurderes ved behandling av reguleringsplaner, jf. Planlovens 

§12-7. Tiltakshaver skal oppmuntres til å tilrettelegge for fjernvarme hvor dette er 
hensiktsmessig, uavhengig av tilknytningsplikt.

 Indikator: Temaet skal tas opp i forhåndskonferanse med utbyggere og beskrives  
   som eget punkt i rådmannens saksframlegg.

 Ansvarlig: Rådmannen.
 Resultatkrav: Samtlige saksframlegg i plansaker skal inneholde en vurdering av   

   klima og energi innen 1.4.2010.
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6. Spørsmål knyttet til energi og klima kan være et tema i     
 utbyggingsavtaler. 

 Tiltak 6.1: 
 Utbyggingsavtaler skal som supplement til reguleringsbestemmelser gjennom frivillige  
 overenskomst brukes for å fremme bruk av klimanøytrale energikilder.

 Indikator: Økt bruk av klimanøytrale energikilder.
 Ansvarlig: Rådmannen.
 Resultatkrav: Minst 10 % av energiforbruket er biobasert fjernvarme i 2015
 
 Tiltaket kan benyttes i mindre områder, hvor det ikke foreligger planer om    
 framføring av fjernvarme, for å fremme etablering av for eksempel nærvarmeanlegg.  
 Pr 2005 var fjernvarmeandelen ca 7,75 %.

7. Ved kommende revisjoner av kommuneplanen bør det defineres områder 
for nye fjernvarmekonsesjoner.

 Tiltak 7.1: 
 Ved kommende revisjon av kommuneplanen skal områder for fjernvarmekonsesjoner 

være et eget tema og vises på plankart. Det skal søkes om støtte til gjennom midler 
fra ENOVAs program ”Forprosjekt varme og infrastruktur”.

 
 Indikator: Antall m2 oppvarmet vha fjernvarme (eller økning i fjernvarmeandelen  

   av totalt energiforbruk i kommunen).
 Ansvarlig: Rådmannen.
 Resultatkrav: Fjernvarmeandelen samlet for kommunen skal i 2015 være 
    på minimum 10 %.
 
 Pr 2005 var fjernvarmeandelen ca 7,75 %.

Delmål - holdninger og informasjon

1. Det skal gjennom informasjon til publikum og tiltak i skolen arbeides for 
en større bevissthet om spørsmål nyttet til klima og energi. Eksempel 
på tiltak kan være at skolebarna i større grad går eller sykler til skolen 
i stedet for at foreldre kjører. Kommunen skal på sin side bidra til at 
skolevegen blir trygg ved at gang- og sykkelvegnettet bygges ut.

 Tiltak 1.1: 
 Gjennom pedagogiske tiltak, for eksempel ved å benytte tilbud fra ENOVA 

(Regnmakerne), og aktiviteter i skolen øke bevisstheten omkring energi, klima og 
miljø.

 Indikator: Alle elever i grunnskolen skal få undervisning om klima og energi.
 Resultatkrav: Alle elever innehar basiskunnskaper om klima og energi etter endt
    grunnskoleutdanning.
 Ansvarlig: Rådmannen.
 
 ENOVA kan tilby undervisningsmateriell og kursopplegg for lærere. Dette er i
 utgangspunktet gratis.
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 Tiltak 1.2: 
 Foresatte og skole skal samarbeide med tanke på redusere bruken av privatbil til og 

fra skolen, og ved informasjon til foresatte understreke nytten av å bruke sykkel eller 
å gå til skolen. Dette har relevans både for folkehelsen og energi/klima.

 Indikator: Andel av antall reiser pr. år der det benyttes miljøvennlige    
   transportformer (kollektivtransport, sykkel og gange).

 Ansvarlig: Rådmannen.
 Resultatkrav: Ingen elever skysses til og fra skolen med mindre de har krav på det ut  

   fra avstand eller sikker skoleveg.
 Der det er behov for skoleskyss ut fra vurderinger knyttet til trygg skoleveg, vil
 naturligvis dette bli prioritert.

2. Kommunal tjenesteproduksjon skal vurderes i et energi- og 
klimaperspektiv. For eksempel skal utslipp av CO2 være et kriterium 
ved kjøp eller inngåelse av leasingkontrakter for kommunens bilpark, 
elektriske kjøretøy skal vurderes.

 Tiltak 2.1: 
 Gjennom tilbudsdokument og rammeavtaler stille absolutte krav til utslipp av CO2.

 Indikator: Redusert forbruk av bensin/diesel og utslipp av klimagasser fra   
   kjøretøy i kommunal tjeneste.

 Ansvarlig: Rådmannen.
 Resultatkrav: Forbruk av bensin/diesel stabiliseres på 2010-nivå.

 Kravene bør relateres til det totale utslipp fra kommunens kjøretøy. Akseptable
 utslippsnivå bør vurderes ut fra hva som tilbys i markedet. Tiltaket bør vurderes i nært
 samarbeid med de andre ØRU -kommunene gjennom felles innkjøpsordning.

3. Utbyggere skal oppmuntres til å tenke alternativt med hensyn til 
energiløsninger og oppvarmingsbehov ved framtidige feltutbygginger.

 Tiltak 3.1: 
 Gjennom dialog med aktuelle utbyggere skal en søke å få etablert ett ”lavenergi” 

boligfelt i planperioden.

 Indikator: Planavklart minst ett ”lavenergi” boligfelt i planperioden.
 Ansvarlig: Rådmannen.
 Resultatkrav: Planavklart ”lavenergi” boligfelt innen 31.12.2012.
 
 Realisering avhenger av markedet. ENOVA yter støtte til såkalte forbildeprosjekt.
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4. Kommunen skal som planmyndighet og viktig samfunnsaktør arbeide for 
at kollektivandelen i området økes.

 Tiltak 4.1: 
	 Gjennom	dialog	med	Jernbaneverket	og	andre	legge	til	rette	for	flere
 innfartsparkeringsplasser ved jernbanestasjoner og andre kollektivknutepunkt for å 

redusere bruk av privatbil.

 Indikator: Antall parkerte biler. 
 Ansvarlig: Rådmannen.
 Resultatkrav: Innen 2015 skal antall innfartsparkeringsplasser økes med 10 % i   

   forhold til 2010.

 En utfordring er å få etabler innfartsparkering på Gardermoen, jf. tiltak nedenfor.

 Tiltak 4.2: 
	 Gjennom	dialog	med	OSL,	og	som	planmyndighet,	finne	fram	til	tiltak	med	sikte	på	

ytterligere	å	redusere	behovet	for	bruk	av	privatbil	for	reiser	til	og	fra	flyplassen.	
Tiltaket skal rette seg mot ansatte så vel som reisende.

            
 Indikator: Antall	reiser	til	og	fra	flyplassen	med	privatbil.	Kollektivandelen	skal		

   opprettholdes for reisende og økes for ansatte.
 Ansvarlig: Rådmannen.
 Resultatkrav: Andelen kollektivreisende stabiliseres eller økes i forhold til 2010-nivå.
 
 Oppmerksomheten bør i særlig grad rettes mot arbeidsreisende. Mange som
	 arbeider	på	flyplassen	har	ikke	et	brukbart	kollektivtilbud	for	sine	daglige	behov.

5.  Økt bevissthet omkring miljø og klimaspørsmål innen næringsliv og 
offentlig virksomhet.

 Tiltak 5.1: 
	 Vurdere	sertifisering	av	virksomheter	i	kommunen	der	det	er	hensiktsmessig	(for	

eksempel barnehager) som Miljøfyrtårn innen utgangen av planperioden.

 Indikator: Antall	miljøsertifiserte	kommunale	virksomheter.
 Ansvarlig: Rådmannen.
 Resultatkrav: Innen utgangen av 2010 ha satt opp en plan for virksomheter som
	 		 	 skal	sertifiseres	som	miljøfyrtårn	i	løpet	av	planperioden.

 Det forutsettes avsatt økonomiske ressurser til dette tiltaket. Det bør også innledes
 samarbeid med de andre ØRU - kommunene omkring Miljøfyrtårnordningen.

 Tiltak 5.2: 
 Markedsføre Miljøfyrtårnordningen overfor små og mellomstore bedrifter innen
 privat sektor.

 Indikator: Antall	miljøsertifiserte	virksomheter.
 Ansvarlig: Rådmannen.
 Resultatkrav: Minst	en	ny	sertifisert	bedrift	hvert	år.

 Det forutsettes avsatt økonomiske ressurser til dette tiltaket. Det bør også innledes
 samarbeid med de andre ØRU - kommunene omkring Miljøfyrtårnordningen. 
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6. Økt bevissthet omkring avfall og at det er et viktig klimabidrag å generelt 
redusere avfallsmengden.

 Tiltak 6.1: 
 Holdningsskapende arbeid overfor publikum.

 Indikator: Innsamlet avfallsmengde.
 Ansvarlig: Rådmannen.
 Resultatkrav: En relativ reduksjon i innsamlet avfallsmengde på 10 % innen 2012.

Delmål - arealbruk og karbonbinding

1. Vektlegge de grønne arealenes betydning som karbonlager i 
arealplanleggingen.

 Tiltak 1.1: 
 Redusere omdisponeringen av grønne arealer.

 Indikator: Andel av ny utbygging som er fortetting innenfor tettstedsgrensen.
 Ansvarlig: Rådmannen.
 Resultatkrav: 10 % reduksjon i omdisponering av produktive jord- og    

   skogbruksarealer innen 2015 sett i forhold til foregående 5-årsperiode  
   (2005 – 2010).

 Beregningen skal baseres på innrapporterte KOSTRA - tall.

 Tiltak 1.2: 
 Stimulere til økt skogproduksjon, samt mer klimavennlig drift på jordbruksarealene.

 Indikator: Optimalisere skogkulturtiltak med tanke på størst mulig karbonbinding.
	 		 	 Årlig	økning	i	stubbareal	og	arealer	med	fangvekst.
 Ansvarlig: Rådmannen
 Resultatkrav: Stabilisere bundet karbon i skog på 2010-nivå (85.000 tonn CO2).

 Tiltak 1.3: 
 Gjennom bevisst arealforvaltning øke mengden bundet karbon i kommunen.
 
 Indikator: Anslag over mengden bundet karbon.
 Ansvarlig: Rådmannen.
 Resultatkrav: Øke eller stabilisere andelen bundet karbon i forhold til 2010-nivå   

   (85.000 tonn CO2).
 
 Det	kan	være	vanskelig	å	finne	sikker/entydig	målemetode.
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Delmål - energibærere, energiproduksjon, mv

1. Kommunen skal arbeide for at Hydrogenveien forlenges slik at 
startpunktet blir Gardermoen.

 Tiltak 1.1: 
 Det tas kontakt med Hynor med tanke på å få etablert hydrogenfyllestasjon på 

Gardermoen.

 Indikator: Hydrogenfyllestasjon i drift på Gardermoen.
 Ansvarlig: Rådmannen.
 Resultatkrav: Etablert hydrogenfyllestasjon i løpet av planperioden.
 
 Dette kan oppfattes som et signaltiltak, men kommunen bør også kunne stille seg
 spissen for noen slike.

2. Bruk av elektriske kjøretøy skal underlettes ved å legge til rette for 
etablering av ladestasjoner ved kjøpesenter, store arbeidsplasser mm.

 Tiltak 2.1: 
 Ved behandling av detalj- og byggeplaner for næringsbygg skal mulighet for 

etablering av ladestasjoner utredes.

 Indikator: Antall ladestasjoner.
 Ansvarlig: Rådmannen.
 Resultatkrav: Plan og byggeavklart ladestasjon i løpet av planperioden.

 Ladestasjoner bør kunne etableres ved eksisterende næringsbygg og
 kommunale formålsbygg uten forutgående planprosess.

3. Energi- og klimaspørsmål i et regionalt perspektiv bør belyses 
bedre. Regionalt utbyggingsmønster, kollektivtransport, potensial 
for klimanøytral lokal energiproduksjon og energigjenvinning skal 
kartlegges. Dette kan gjerne gjøres i samarbeid med de andre ØRU - 
kommunene og andre aktører.

 Tiltak 3.1: 
 Det skal utredes hvor stort potensialet for klimanøytral energiproduksjon, først og 

fremst basert på biobrensel, er. I tillegg skal energigjenvinning fra avfall vurderes.

 Indikator: Andel lokalt produsert energi GWh.
 Ansvarlig: Rådmannen.
 Resultatkrav: Rapport om klimanøytral energiproduksjon på Øvre Romerike.
 
 I dag eksporteres avfall som energiressurs ut av regionen. Kan denne utnyttes
 lokalt i forbindelse med fjernvarmeproduksjon? Bør det regionale perspektivet i 

forhold til klima og energi styrkes?
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 Tiltak 3.2: 
 Kommunen skal ta initiativ til å kartlegge og utnytte potensialet for grunnvarme i 

kommunen.

 Indikator: Rapport om potensialet for grunnvarme.
 Ansvarlig: Rådmannen.
 Resultatkrav: Ferdig rapport innen 1.1. 2012.

 Aktuelle partnere kan være regionale myndigheter, energileverandører og
 fagmiljøer innen energi, geovitenskap med videre.

4. Kommunen ved landbruksmyndighetene skal gjennom de virkemidler de 
rår over stimulere til utbygging av mindre fjernvarmeanlegg (nærvarme) 
der forholdene ligger til rette for det. 

 Tiltak 4.1: 
 Kommunen kan ved konkrete utbyggingstiltak, hvor det ikke er tilgang til fjernvarme,
 sjekke ut muligheten for i samarbeid med gårdbrukere å få etablert varmeløsninger
 (nærvarmeanlegg) basert på biologisk brensel.

 Indikator: Antall nærvarmeanlegg.
 Ansvarlig: Rådmannen.
 Resultatkrav: Minst ett nytt biobrenselbasert nærvarmeanlegg i planperioden.

 Kommunen skal oppmuntre til at det inngås avtale mellom gårdbrukere og
 utbygger om etablering av nærvarmeanlegg der hvor forholdene ligger til rette for det.
 Likeledes skal kommunen ved utbygging og rehabilitering av bygningsmasse 

undersøke mulighet for etablering av slike anlegg. Nærvarmemuligheter bør være 
sentrale tema i tettstedsplanene for Borgen og Nordkisa.

Foto: Toril Tonhaugen
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Vedlegg
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Vedlegg 1:

Hva er energi?
Energi	i	fysisk	forstand	er	evne	til	å	utføre	arbeid.	Arbeid	er	definert	som	kraft multiplisert 
med veg. Kraft er den fysiske størrelse som skal til for å deformere, bevege eller endre et 
legemes hastighet. I det daglige bruker vi begrepene energi og kraft om hverandre. Mengden 
energi i universet er konstant. All materie innholder energi i en eller annen form. Vanlige 
energiformer er; termisk (varme) energi, kjemisk energi, bevegelsesenergi, elektrisk energi. 
Energi kan endre form. Ved en slik endring kan den bare gå over i en form med tilsvarende 
eller lavere kvalitet, for eksempel omdanning av elektrisk energi til varme i en panelovn. 
Energien i den varme lufta vil være av lavere kvalitet enn elektrisk energi.

Med kvalitet på energi, eksergi, mener vi hvor stor del av energien i en enhet som er 
tilgjengelig for å utføre arbeid. I motsetning til energi kan eksergi forbrukes. Den ikke 
tilgjengelige delen av energien kalles anergi. Summen av eksergi og anergi utgjør den totale 
energimengden.

Fossil energi, eller fossile brennstoffer, kalles energi som er lagret i den geologiske lagrekke. 
Vanligvis tenker en her på olje, gass og kull. Torv, som ble mye nyttet som brennstoff i 
skogfattige strøk langs kysten i tidligere tider, er også en form for fossil energi.
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Vedlegg 2:

Hva er klima?
Klima er på en måte summen av alt vær. Når vi snakker om været knyttes dette til et kortere 
tidsrom, gjerne noen dager, kanskje opp til en uke. Klima forbindes med hvordan været er 
utjevnet over et langt tidsrom, typisk 30 år. Den viktigste klimaindikatoren er temperatur. 

Jordkloden deles inn i klimasoner, tropisk, subtropisk, temperert og arktisk. Klimaet blir 
gradvis kjøligere jo nærmere polområdene en kommer. I tillegg snakker man gjerne om 
innlandsklima, kystklima og variasjoner innenfor disse. Her vil også nedbørsmengder 
være en viktig indikator. Dertil kommer makroklima, som er klimaet innenfor et begrenset 
geografisk	område,	gjerne	et	dalføre,	en	fjordarm	eller	liknende.	Mikroklima	kan	være	klimaet	
helt lokalt på et nærmere bestemt sted. 

Klimaet på jorda har variert betydelig i geologisk tid. Men også innenfor historisk tid har 
det skjedd endringer i klimaet. Den lille istid varte fra om lag 1400 til 1850. Vitnesbyrd om 
denne	kan	gjenfinnes	i	form	av	spor	etter	breframstøt	blant	annet	i	Norge.	Avlingssvikt	og	
hungersnød	var	konsekvenser	som	det	finnes	belegg	for	i	skriftlige	kilder.	Det	var	også	i	
denne perioden at de norrøne bosettingene på Grønland ble oppgitt. 
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Vedlegg 3:

Sammenhengen mellom energi og klima
Når en vil utnytte energien i fossile brennstoffer, skjer dette ved forbrenning. Ved 
forbrenningsprosessen frigjøres det blant annet CO2 . Denne gassen unnslipper normalt til 
atmosfæren. CO2  inngår i et naturlig kretsløp. Grønne planter tar opp CO2  ved fotosyntese. 
Her blir karbonet i CO2  ved hjelp av sollys og vann omdannet til sukker (glukose). I 
prosessen frigjøres oksygen. Dyr vil ta opp en del av det bundne karbonet når de beiter på 
planter. Når planter og dyr dør og brytes ned vil karbonet frigjøres blant annet i form av CO2 . 
Dette kaller vi karbonsyklusen. Noe CO2  tas opp av verdenshavene mens noe blir værende 
i atmosfæren. Over tid vil karbonet som er bundet i grønne planter og karbonet i hav og 
atmosfære være i tilnærmet likevekt.

Dersom døde planter og dyr sedimenteres og overdekkes før forråtnelsesprosessen er 
fullført kan det føre til at CO2  ikke frigjøres til atmosfæren som normalt. Det vil da være 
bundet i jordskorpa, først og fremst som olje, gass og kull. Slik blir en mindre mengde karbon 
fjernet fra kretsløpet. På den måten har det i løpet av mange millioner år blitt bundet store 
mengder karbon i form av fossile brennstoffer som olje og kull.

Tidlig i den industrielle revolusjon (ca 1750) ble det klart at en måtte bruke fossile 
brennstoffer dersom en skulle dekke etterspørselen etter energi til industri- og 
transportformål. I en tidlig fase var kull enerådende som energibærer. Fra omkring 1850 og 
framover til vår tid har olje fått en stadig viktigere rolle, spesielt innen transport, hvor den 
er tilnærmet enerådende. Fortsatt har kull en viktig rolle i produksjon av elektrisk kraft. En 
annen viktig energibærer er naturgass som brukes både til produksjon av elektrisk kraft og 
direkte i husholdninger. Olje og gass er i tillegg viktige råstoff i petrokjemisk industri.

Drivhuseffekten
Forbrenningen av fossile brennstoffer har medført en forstyrrelse i karbonsyklusen. Dette har 
ført til at mengden CO2 i atmosfæren har økt, noe som etter alt å dømme bidratt til å forsterke 
drivhuseffekten, med et stadig varmere klima som resultat. 
 
Drivhuseffekten som sådan er ikke menneskeskapt. Atmosfæren inneholder naturlig 
en del gasser, blant andre CO2 , som bidrar til at energi tilført jorda i form av kortbølget 
solstråling omdannes til varmeenergi. Denne stråles tilbake i verdensrommet som 
langbølget varmestråling som delvis absorberes av klimagassene i atmosfæren. Dette 
medfører at atmosfærens temperatur økes. Det er dette vi kaller drivhuseffekten. Kjennskap 
til	drivhuseffekten	er	ikke	av	ny	dato.	Allerede	på	1800-tallet	påviste	flere	forskere	
sammenhengen mellom solinnstråling og atmosfærens evne til å absorbere varmestråling 
som et viktig element i jordas klimaegenskaper. 

Svante Arrhenius (kilde: Wikipedia)

Sammenhengen mellom klima og atmosfærens innhold av CO2  
ble først formulert i 1895 av den svenske kjemikeren Svante 
Arrhenius,	gjennom	hans	publikasjon	“On	the	Influence	of	
Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground.”  
Arrhenius mente at atmosfærenes variasjon i CO2 -innhold var 
årsaken til istidene. Atmosfæren absorberer altså en del av 
varmestrålingen fra jorda. Energi slipper inn, men ikke ut i like 
stor grad. 
Dette kalles drivhuseffekten, selv om analogien med et drivhus 
ikke er helt korrekt. 
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CO2  er ikke den eneste drivhusgassen og heller ikke den viktigste. Vanndamp er den 
viktigste med CO2  som nummer to. Andre viktige gasser er ozon, lystgass, metan og 
klorfluorkarboner.	Dersom	det	ikke	hadde	vært	drivhusgasser	til	stede	i	atmosfæren	ville	
temperaturen på jorden vært alt for lav til at liv, slik vi kjenner det, kunne opprettholdes. 
Dersom mengden CO2  eller andre drivhusgasser i atmosfæren økes vil drivhuseffekten 
forsterkes og temperaturen øke. At menneskeskapte utslipp av CO2  kunne påvirke klimaet 
ble antydet av Arrhenius allerede i 1903. I motsetning til FNs klimapanel, mente imidlertid 
Arrhenius at et varmere klima ville være et gode for menneskeheten. 

Forskere mener å kunne påvise en korrelasjon mellom observerte temperaturer og CO2 -
konsentrasjonen i atmosfæren i perioden fra ca 1850 og fram til i dag. Det er et faktum at 
hovedtrenden i perioden har vært en stigende temperatur globalt. Den smule kontrovers som 
har vært og er omkring global oppvarming i det vitenskaplige miljø, gjelder for så vidt ikke 
om jorda har blitt varmere eller ei, men mer om hvilke drivkrefter som er de viktigste årsaker 
til denne oppvarmingen. Noen hevder at CO2  tillegges for stor vekt, og at andre faktorer er 
langt viktigere med hensyn til å bestemme temperaturen på jorda. Solaktiviteten blir trukket 
fram som helt avgjørende for jordas klima. Dessuten er klimamodellering uhyre komplisert, 
med et stort antall variabler å ta hensyn til. Dette gir grunnlag for en viss tvil. Mange mener 
derfor at de ressurser som brukes på å redusere utslippet av klimagasser, burde brukes mer 
målrettet for å bekjempe fattigdom, sult og sykdom i verden.

Imidlertid vil det være slik at en varmere klode vil få følger for menneskers livsvilkår. Isolert 
sett kan disse være både positive og negative. De negative effektene vil etter alt å dømme 
være dominerende globalt sett. Uansett hva som er årsaken til global oppvarming bør 
samfunnet	ha	reflektert	over	hva	konsekvensene	vil	være.	En	økonomisering	med	ikke	
fornybare ressurser som olje og gass er i selv et gode. Mer effektiv utnyttelse av energi er 
økonomisk sett fornuftig. 

Klimaets effekt på menneskers livsbetingelser og helse

I	regi	av	Verdens	helseorganisasjon	(WHO)	er	det	gjort	flere	studier	av	helserelaterte	
konsekvenser	av	klimaendringer,	både	generelle	studier	og	geografiske	spesifikke	studier.	
Bakgrunnen for vurdering av klimaendringenes påvirkning på helse i Osloregionen bygger i 
hovedsak på disse studiene og konklusjonene i siste rapport fra FNs klimapanel. 

Endringen av CO2 -konsentrasjonen (blå linje) og den globale tempraturen (rød linje) siden år 1000. Økningene i begge 
parametrene siden ca 1800 er et resultat av blant annet brenning av fossile energibærere.
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Statens institutt for folkehelse har så vurdert hvilke effekter som synes å være relevante for 
Norge. I tillegg har Forskningssenter for miljø og samfunn (CIENS) gjennomført intervjuer 
i Drammen, Bærum, Oslo og Skedsmo, der en har fått fram hvordan klimaendringer og 
helse blir vurdert lokalt. En regner med at disse dataene i hovedsak er relevante også for 
Ullensaker kommune.

På verdensbasis pekes det på endringer på grunn av følgende parametrer:

•	 Temperatur – hete og kulde
•	 Luftkvalitet
•	 Pollen
•	 UV-stråling
•	 Flom og vind
•	 Smittsomme sykdommer
•	 Vektoroverførte sykdommer
•	 Vannbårene og matbårene diarésykdommer
•	 Matsikkerhet

For Norge er det gjort følgende vurderinger:
Hete/kulde

Nordmenn er mest sårbare for hete, men perioder med over 35 grader antas å være 
sjeldne. Mildere vintrer antas å føre til færre dødsfall relatert til luftsveisinfeksjoner og hjerte-
/karsykdommer

Vektoroverførte sykdommer

Det	er	lite	sannsynlig	at	malaria	vil	spre	seg	til	Norge.	Skogflåtten	er	den	mest	alvorlige	
vektor i Norge, og den antas å nå de tettest befolkede områder innover i Oslofjorden. I 
dag forekommer den regelmessig nordover til Drøbak/Håøya, og langs kysten nordover til 
Helgeland.	Sporadisk	kan	den	også	forekomme	andre	steder.	Skogflåtten	er	regnet	som	
den verste smittesprederen blant blodsugerne i de nordlige delene av Europa. Den viktigste 
sykdommen	som	overføres	med	skogflått	i	Norge	er	Lyme borreliose som skyldes bakterier i 
slekten Borrelia.	Antallet	flått	som	er	infisert	med	denne	bakterien	varierer	mye	selv	innenfor	
begrensete områder.
Angrep	av	ikter	under	bading	antas	å	øke	med	flere	tilfeller	av	allergiske	reaksjoner	og	
sekundære infeksjoner som følge.

Andre sykdommer

•	 Innslag av giftalger antas å øke. Mer diaré og forgiftninger fra muslinger. 
•	 Flom og forurenset drikkevann gir infeksjoner – kolera og salmonella.

Andre effekter

•	 Økologisk	ubalanse,	tørke,	flom,	forurensing	og	katastrofer	kan	introdusere	nye	
skadedyr og parasitter, og gi problemer for landbruket.

•	 Vi	ser	altså	at	endringer	i	vær	og	vind,	flom	og	andre	katastrofer,	vil	kunne	gi	
skader, både av fysisk og psykisk art, som går utover folks helse og livskvalitet.
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Vedlegg �: 

Utslipp i Ullensaker
Utslippene av klimagasser i perioden 1991 – 2007 fordeler seg slik som tabellen under viser.  

Stasjonær forbrenning 1991 1995 2000 2005 2006 2007
Klimagasser i alt 1 000 tonn CO2 
-ekvivalenter  (1000 tonn) 14 14 24 13 13 12

CO2  – karbondioksid (1000 tonn) 14 14 21 12 12 11

CH4 – metan (tonn) 14 14 24 13 13 12

N2O – lystgass (tonn) 0 0 1 1 1 0

Prosessutslipp
Klimagasser i alt 1 000 tonn CO2 
-ekvivalenter  (1000 tonn) 36 38 27 28 27 27

CO2 – karbondioksid (1000 tonn) 1 1 1 1 1 1

CH4 – metan (tonn) 1003 1045 526 515 501 502

N2O – lystgass (tonn) 47 50 51 50 50 51

Mobil forbrenning

Klimagasser i alt 1 000 tonn CO2 
-ekvivalenter  (1000 tonn) 74 91 193 201 211 224

CO2  – karbondioksid (1000 tonn) 72 90 189 197 207 218

CH4 – metan (tonn) 24 25 35 29 28 27

N2O – lystgass (tonn) 4 5 11 14 15 16

I alt

Klimagasser i alt 1 000 tonn CO2 
-ekvivalenter  (1000 tonn) 126 146 243 241 252 262

CO2  – karbondioksid (1000 tonn) 87 106 211 209 219 230

CH4 – metan (tonn) 1055 1101 602 576 564 557

N2O – lystgass (tonn) 52 55 63 65 66 67

Når en ser nærmere på tallene for utslipp av klimagasser i Ullensaker vil en legge merke til 
følgende: Sett i forhold til 1991 har utslippene økt betydelig når det gjelder mobile utslipp, 
mens utslipp fra stasjonær forbrenning og prosessutslipp er stabile eller synkende. 
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Vedlegg �:

Støtteordninger
Staten gjennom ENOVA yter tilskudd til klimavennlige energiløsninger. Både husholdninger, 
kommuner og næringsliv er omfattet av ordningen. Tilskuddsordningene er mangfoldige 
og nedenfor er de summarisk referert. Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til 
ENOVA.

Husholdninger

•	 Pelletskamin
•	 Pelletskjele
•	 Sentralt styringssystem for elektriske og/eller vannbårne varmeløsninger
•	 Væske/vann varmepumpe
•	 Luft/vann varmepumpe
•	 Solfangere

Energibruk – industri

ENOVA arbeider for at norsk industri skal styrke sin konkurranseevne gjennom miljøvennlig 
og effektiv energibruk. Programmet er rettet mot tiltak for redusert energibruk og/eller 
omlegging til fornybare energibærere i norsk fastlandsindustri.

Basert	på	søknader	fra	bedrifter	kan	programmet	tilby	delvis	finansiering	gjennom	
investeringsstøtte for å utløse gjennomføringen av:

•	 Energieffektive arbeidsopplegg/prosesser/prosessavsnitt
•	 Energigjenvinning/utnyttelse av spillvarme. 
•	 Konvertering til bruk av fornybare energikilder 

Et prosjekt må ha et samlet energimål på minimum 0,5 GWh.
Dette	kan	være	et	enkelttiltak	eller	en	sum	av	flere	tiltak	–	og	inkludere	både	redusert	
energibruk og bruk/produksjon av fornybar energi.

Prosjekt som prioriteres

•	 Kostnadseffektive løsninger med stor reduksjon av energibruk og/eller konvertering til 
bruk av fornybare energikilder i forhold til nødvendig (utløsende) investeringsstøtte. 

•	 Prosjekt planlagt gjennomført ved anvendelse av energieffektiv, kommersiell 
teknologi. 

•	 Prosjekt som kan sannsynliggjøre ringvirkninger, og hvor slike ringvirkninger er 
lønnsomme uten ytterligere offentlig støtte. 

•	 Prosjekt i bedrifter som har introdusert eller i prosjektperioden introduserer aktiv 
energiledelse. Søkere oppfordres til å kontakte ENOVA direkte per telefon eller e-post 
før sluttføring av søknaden. 

Introduksjon av ny teknologi

•	 Prosjekter som har et energiresultat enten i form av ny produksjon eller redusert 
energiforbruk. 

•	 Prosjekter med høy energiproduksjon eller prosjekter med høy effektiviseringsgevinst 
i forhold til støtte. 

•	 Prosjekter hvor det totale markedsgrunnlaget i Norge tilsier et vesentlig bidrag til å 
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styrke energiomleggingen på lang sikt, og hvor den demonstrasjon man får gjennom 
prosjektet er egnet til å fjerne barrierer for nye installasjoner

•	 Prosjekter	der	teknologi	og	løsning	er	verifisert	av	en	tredjepart
•	 Prosjekter med et robust gjennomføringskonsept og et godt dokumentert konsept for 

drift og vedlikehold. 

Innovative energiløsninger

•	 Prosjekter som har et energiresultat enten i form av ny produksjon eller redusert 
energiforbruk. 

•	 Prosjekter med innovasjonsgrad/nyhetsgrad.
•	 Et betydelig potensial for kostnadseffektiv energigevinst eller energiproduksjon basert 

på fornybare ressurser.
•	 Prosjekter som kan forplikte seg til en framdriftsplan og forretningsplan.
•	 Prosjekter i utviklingsfase med hovedelement på prototyp eller 

demonstrasjonsaktivitet.

Fornybar marin kraftproduksjon

•	 Demonstrasjon under reelle betingelser, det vil si ikke laboratorietester eller 
komponenttester, inklusive reell energiproduksjon.

•	 Prosjekter som har konsesjon og andre offentlige tillatelser.
•	 Demonstrasjon som innebærer minimum ett års driftsfase.
 

Program for fjernvarme nyetablering

•	 Fjernvarme- og fjernkjøleanlegg som leverer energi til eksterne kunder.
•	 Fjernvarmeanlegg med kombinert kraft- og varmeproduksjon. Kraftleveransen vil 

inngå i energiutbyttet i tillegg til varmeleveransen. 
•	 Konvertering av eksisterende varmesentraler til fornybar grunnlastproduksjon i 

anlegg etablert før 1.1.2008, og som ikke tidligere har mottatt støtte for gjeldende 
kontraktsfestet energileveranse med ENOVA.

•	 Har minimum 20 års økonomisk levetid.
•	 Er basert på fornybar energi og/eller spillvarme som grunnlast.
•	 Har	en	definert	utstrekning	og	leveringsområde.
•	 Har fjernvarmekonsesjon, der dette er påkrevd eller forutsatt av utbygger.
•	 Er basert på realistiske økonomiske forutsetninger.

Program for fjernvarme infrastruktur

•	 Har	en	definert	utstrekning	og	leveringsområde.
•	 Har minimum 30 års økonomisk levetid.
•	 Har fjernvarmekonsesjon, der dette er påkrevd eller forutsatt av utbygger.
•	 Er basert på realistiske økonomiske forutsetninger.
•	 Infrastruktur for fjernkjøling i tilknytning til fjernvarme.
•	 Er basert på, eller kan fremlegge en plan om fremtidig utnyttelse av, fornybare 

energikilder.
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Program for lokale energisentraler 

•	 Prosjekter med et fornybart energiutbytte per støttekrone på minimum 1 kWh.
•	 Anlegg med minimum 15 års økonomisk levetid.
•	 Er basert på realistiske økonomiske forutsetninger.

Program for konvertering av varmeanlegg i bygg - fra elektrisk oppvarming til 
vannbåren varme 

•	 Prosjekter med et fornybart energiutbytte per støttekrone på minimum 0,5 kWh.
•	 Anlegg med minimum 15 års økonomisk levetid.
•	 Er basert på realistiske økonomiske forutsetninger.
•	 Prosjekter som omfatter både investering i distribusjonsanlegg i bygg og tilhørende 

varmeforsyning, herunder: 
o	 Investering i energisentral basert på fornybare energikilder.
o	 Tilknytning til fjernvarme og andre varmeleverandører.

I	tillegg	finnes	det	støtteordninger	innenfor	landbruket	til	etablering	av	biovarmeanlegg.	Det	
kan gis støtte til både rene gårdsanlegg og anlegg som også betjener andre bygg i nabolaget 
(nærvarmeanlegg). Det er forholdsvis stor interesse for dette, og år om annet blir det gitt 
tilsagn om støtte til 2 – 3 anlegg.
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Vedlegg 6:

Mer om solenergi
Solenergi er den energien som overføres fra solen til jorden i form av solstråling. Det 
er solenergi som hovedsakelig driver all virksomhet på jorden og er livsprosessenes eneste 
energikilde. Direkte utnyttes den av de grønne plantene til oppbygging av næringsstoffer 
(fotosyntese). Indirekte utnyttes den ved brenning av biobrensel og fossilt brensel (kull, olje, 
gass) og ved vann- og vindkraftverk. Med unntak av kjernekraft kan en derfor si at alt vårt 
energiforbruk er utnyttelse av omdannet solenergi.
  
Solenergi kan utnyttes både til oppvarming ved hjelp av en solfanger og til å produsere 
strøm, enten ved hjelp av solceller eller i solvarmekraftverk. Teoretisk er solenergiressursen 
langt mer enn stor nok til å dekke verdens energiforbruk, men utnyttelse har hittil vært for 
dyr i forhold til fossilt brensel globalt til å få stort gjennomslag. Størst betydning har forbruket 
av solenergi til oppvarming av vann i varme strøk av verden. Solenergi er et marked i kraftig 
vekst. Siden 1998 har markedet for konvensjonelle solenergiløsninger hatt en årlig vekst på 
om	lag	40	%.	Markedet	for	tynnfilmteknologier	vokser	med	over	70	%	per	år.

I praksis er det mange måter å utnytte solenergien på. Den som foreløpig er viktigst i Norge 
er passiv solvarme. Under norske klimatiske forhold kan arkitektonisk utforming, valg av 
bygningsmateriale og bygningens orientering i terrenget redusere oppvarmingsbehovet 
mye. For dagens norske bygningsmasse har en estimert at energitilskuddet fra sola til 
romoppvarming er mellom 10 og 15 % av oppvarmingsbehovet. Dette tilsvarer omkring 3 
- 4 TWh/år, eller 2 - 3 % av den stasjonære energibruken i landet. Likevel er det et stort 
potensial for å utnytte en større del av solvarmen med bruk av helt vanlige byggeteknikker 
og material. Dette kan økes ytterligere ved bygging av såkalte passivhus. Teoretisk kan 
solvarme dekke opp til 30 % av oppvarmingsbehovet.

Aktiv utnytting av solvarme krever et anlegg bestående av solfanger (kollektor), varmelager 
og distribusjonssystem. Solfangeren (kollektoren) er typisk ei svart, isolert plate som 
absorberer energien fra sola. Varmen blir transportert ut av kollektoren ved hjelp av 
væske (vann) eller luft og kan brukes til romoppvarming, oppvarming av tappevann, eller 
prosessvarme. Alternativt kan varmen lagres til seinere bruk.
En regner med at ca. 6 000 m2 solfangere er installert i Norge til romoppvarming og/eller 
til tappevann. Disse anleggene leverer om lag 1.5 GWh varme per år. Potensialet er 
teoretisk sett stort, men metningsnivået for det som er praktisk mulig å installere i dagens 
bygningsmasse er omkring 3.6 TWh/år. Teknologisk og økonomisk er det stor forskjell 
mellom ulike typer aktive solvarmeanlegg. Det kan være tappevannanlegg for enkeltfamilier, 
kombinerte	anlegg	for	frittstående	boliger,	fellesanlegg	for	flere	boliger	(nærvarme),	store	
bygninger (boliger, næringsbygg, institusjoner) eller andre bruksområde (store brukere av 
lavtemperatur varme). Med dagens teknologi vil typisk merinvestering per kWh/år ligge 
på 8 - 10 kroner for enkle tappevannanlegg til ned mot 2.5 - 3 kroner for store anlegg, der 
soldekningsgraden er forholdsvis liten. I det siste tilfellet blir den effektive energiprisen 
omkring 30 øre/kWh. Altså svært attraktivt, også sammenliknet med dagen elpris. Typisk 
størrelse på solfangeren i et villaanlegg er 15 - 25 m², som kan levere et netto energitilskudd 
på 5 000 - 7 000 kWh/år.

I solceller blir solenergien direkte omformet til elektrisk energi. Solceller er hensiktsmessige 
som energiforsyning til avsidesliggende bygninger eller tekniske installasjoner. Med 140 
000 solcelleanlegg montert på hytter, fritidsbåter, mm, har Norge vært et foregangsland i 
markedsutviklingen for solceller.

ENOVA åpnet fra 21.8.2008 for at solfangere skal inkluderes i tilskuddsordningen for 
husholdninger. Det vil bli gitt tilskudd for solfangeranlegg på 20 % oppad begrenset til 
10.000 kroner. 
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Vedlegg 7: 

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

Figuren viser grunnvarme som en energiressurs kommunen utnytter i dag, denne 
energibruken er vanskelig å tallfeste. Ikke utnyttet deponert avfall er energipotensialet i 
husholdningsavfallet som i dag deponeres.

	

Kommunen er totalt avhengig av import av energi. Energi i form av avfall til forbrenning 
utenfor kommunen utgjør 15 GWh. Fjernvarme til husholdningene er lite utnyttet.

Energiflyt	i	Ullensaker	(kilde:	Hafslund	Nett)
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Framtidig energibruk 
Utvidelse av bebygd areal på eksisterende boliger
Mange boliger gjennomgår rehabilitering, ombygging eller påbygging i forbindelse med for 
eksempel eierskifte og generasjonsskifte. Til en viss grad innebærer dette ENØK-tiltak som 
utskiftning av vinduer, etterisolering og montasje av nye varmeanlegg. Men samtidig øker 
oppvarmet areal og boligene utstyres med stadig mer energikrevende utrustning.  I hovedsak 
vil energiforbruket i husholdningene øke når innbyggertallet i kommunen øker. 

Tjenesteytende virksomhet
Befolkningsøkning forutsetter nyetablering av idrettsanlegg, og helse- og skoleinstitusjoner, 
noe som igjen innebærer økt energiforbruk. Det samme gjør nye kjøpesentre, hotell og så 
videre. I den grad det er mulig er det viktig å behandle nye etableringer individuelt, i første 
rekke ut fra kommunens planarbeid og i forbindelse med byggesaksbehandlingen.  

Det planlegges fjernvarmeutbygging i kommunen. Dette gjelder både utvidelse av 
eksisterende anlegget på Gardermoen Næringspark til også å dekke Jessheim sentrum, nytt 
anlegg på Kløfta og eventuelt utvidelse av anlegget på Flyplassen. Dette gjør at andelen 
fjernvarme i forbruksveksten vil være noe større enn den er i dagens forbruk. 

Prognoser for utvikling av energiforbruk og utslipp av klimagasser
Ullensaker kommune har lite arealer til industriproduksjon. Det er derfor antatt at 
energiforbruket i industrien vil holde seg som i 2004 gjennom hele prognoseperioden. Med 
bakgrunn i de forutsetninger som er gjennomgått i dette kapittelet, kommer man fram til 
en prognose for energibruk i Ullensaker kommune5. Prognosen viser et totalt forbruk på 
1 161 GWh i år 2025. Det er en økning på 430 GWh fra 2005. Som tidligere forklart er 
det innen husholdninger og tjenesteytende sektor at forbruket øker. De ti første årene i 
prognoseperioden er forventet gjennomsnittlig årlig økning i energiforbruket på 2,6 %. 

Ullensaker	er	i	en	spesiell	situasjon	sammenlignet	med	de	fleste	andre	kommunene	i	
Hafslund Netts konsesjonsområde, fordi tjenesteytende sektor står for en betydelig andel av 
energiforbruket i kommunen. 

Figur 1:
Prognose for energiforbruk fordelt på brukergrupper (kilde: Hafslund)

5Figurene i dette avsnittet viser historiske tall for elektrisistetforbruk for 2000-2006, og for de andre energibærerne fram til 2005, i tillegg 
til prognosene. For perioden 2000-2002 er forbrukstallene pr kommune estimert ut ifra forbruket i fylket. Det er derfor mulig at tallene for 
forbruket i denne perioden ikke er helt riktig. Figur 2 viser prognosen fordelt på brukergrupper.
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Figur 2 viser prognosen fordelt på energibærere. Her kommer det fram at elektrisitet fortsatt 
vil være den viktigste energibæreren framover, i løpet av de ti første årene er gjennomsnittlig 
forventet økning i elektrisitetsforbruket på 1,4 %.  Elektrisitet vil imidlertid dekke en stadig 
mindre andel av energibehovet i kommunen. Det er forventet at mye energi skal leveres 
som fjernvarme framover. Mye av biobrenselet vil gå til produksjon av fjernvarme (se også 
nedenfor).  Det er viktig å være oppmerksom på at forbruket av fossile energibærerne 
forventes å øke noe over prognoserperioden. 

Figur 2:
Prognose for energiforbruk fordelt på energibærere (kilde: Hafslund)

Forbruket	av	fjernvarme	forventes	å	øke	kraftig	i	perioden.	I	figur	3	ser	man	nærmere	på	
hvilke energibærere som forventes brukt til produksjon av fjernvarme i prognoseperioden. 
Her kommer det fram at produksjonen av fjernvarme vil øke kraftig over hele perioden 
og komme opp i 200 GWh i året innen 2025. Det er antatt at størsteparten av energien til 
fjernvarmeproduksjonen vil komme fra biobrensel også i framtida.

Figur 3:
Prognose for energibærere brukt til fjernvarmeproduksjon (kilde: Hafslund)

Energiforbruk har en direkte sammenheng med befolkningstallet. Per 1.1.2009 var det 
28 138 innbyggere i Ullensaker kommune. Ullensaker kommune har utarbeidet en prognose 
for befolkningsutvikling som er lagt til grunn for kommuneplanen for 2008 – 2020. Denne 
viser en årlig økning i innbyggertallet i kommunen på 850 personer i året i planperioden. 
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Vedlegg 8: 

Framtidige CO2-utslipp

 2007 2012 2020 Årlig vekst i %

Stasjonær forbrenning 11575,4 11978,8 12762,0 

Industri 2235,5 2235,5 2235,5 0,0

Annen næring 6802,9 6802,9 6802,9 0,0

Husholdninger 2532,5 2935,8 3719,0 3,0

Annen stasjonær forbrenning 4,6 4,6 4,6 0,0

Prosessutslipp 27610,5 27610,5 27610,5  

Industri 311,4 311,4 311,4 0,0
Deponi 6421,4 6421,4 6421,4 0,0
Landbruk 17855,2 17855,2 17855,2 0,0

Andre prosessutslipp 3022,5 3022,5 3022,5 0,0

Mobile kilder 223008,7 240243,7 270632,8  
Veitrafikk 146552,5 157878,6 177849,1 1,5

Personbiler 104310,5 112372,0 126586,2 1,5

Lastebiler og busser 42242,0 45506,6 51262,9 1,5

Skip	og	fiske	 0,0 0,0 0,0 0,0

Andre mobile kilder 76456,2 82365,1 92783,7 1,5

Totale utslipp 262194,6 279833,0 311005,2  
Framskriving av utslipp i Ullensaker (tonn CO2-ekvivalenter)

Tabellen over viser framskriving av utslipp av klimagasser og baserer seg på Statens 
Forurensningstilsyns (SFT) kalkuleringsverktøy for kommuner. Vi ser ikke for oss noen 
øking i utslipp fra industri. Vekstrater er satt i overensstemmelse med anbefalinger fra 
Statens forurensningstilsyn. Økning for utslipp fra husholdninger er satt høyt med tanke på 
forventning om fortsatt høy befolkningsvekst. Utslipp fra andre kilder forventes ikke å øke. En 
ser at utslippene i Ullensaker vil øke med 48.810,6 tonn CO2-ekvivalenter i perioden fram til 
2020. Allikevel innebærer dette en nedgang i utslipp pr innbygger fra 10,1 tonn i 2007 til ca 
8,2 tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Regnestykket forutsetter en befolkningsvekst på 
2,5 – 3,0 % årlig.
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Vedlegg 9: 

Skog
Mens skogressursene i tropiske strøk blir redusert, skjer det en betydelig oppbygging 
av skogressursene i vår del av verden. Denne oppbyggingen tilsvarer grovt sett den 
nedbyggingen som skjer i tropiske strøk. Ved å videreføre og forsterke satsningen på skog i 
vår del av verden, vil en kunne oppnå en betydelig binding av CO2 samtidig som bruken av 
trevirke kan økes.

Så lenge skogproduksjonen er større enn uttaket av trevirke, skjer en oppbygging av 
skogressursene, det vil si at lagret mengde karbon i skogen/bindingen av CO2 i skogen 
blir større. I tillegg gir bruk av trematerialer forlenget bindingstid for CO2 i treviket. Det 
er summen av effekten av bruk av trevirke og bindingen av CO2 som utgjør skogbrukets 
klimabidrag.	Årlig	bindes	det	omtrent	25-30	millioner	tonn	CO2 i norske skoger.

Ullensaker
I Ullensaker er 102.172 daa produktivt skogareal med en årlig tilvekst på ca. 46.331 m3. 
I 2008 ble det avvirket 30.557 m3, noe som betyr at hogstuttaket for dette året ligger godt 
under den årlige tilveksten.

Stående volum
Ut i fra tallene som områdetaksten som ble gjennomført i Ullensaker 2001-2002 kommer 
frem til er 839.407 tonn CO2 bundet i trærnes stammevolum. Med tillegg av røtter, topper og 
greiner øker mengden bundet CO2 til 2.012187 tonn i Ullensaker. 

Årlig tilvekst
Årlig	tilvekst	(økning	av	stammevolum)	binder	35.380	tonn	CO2. Dette tilsvarer det 
årlige CO2-utslippet fra 11.793 personbiler (diesel/bensin). Med tillegg av røtter, topper 
og greiner binder skogens totale årlige tilvekst 85.574 tonn CO2. Ved å utnytte skogens 
produksjonsevne kunne den ha bundet 47.559 tonn CO2 i stammevolum.

Trebruk og bioenergi
Tallene er basert på avvirket volum i 2008. Dersom hele hogstkvantumet foredles til trelast/
treprodukter vil det bli bundet 6.111 tonn CO2 i bygg. Dersom trelasten erstatter stål/betong 
tilsvarer det 6.397 tonn i sparte CO2-utslipp. Delen av hogstkvantumet (bioenergi) som antas 
brukt i stedet for kull og olje tilsvarer 24.751 tonn CO2.

Tilvekst og tilvekstpotensial som ikke benyttes til trevirke eller bioenergi
Naturlig nedbryting av trevirke – utgjør et potensial som ikke benyttes til bioenergi. Det er 
dokumentert at rundt 30 % av grantrærne angripes av råte – fortrinnsvis i rotstokken som 
utgjør 35-40 % av treets samlede, nyttbare volum.
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Eksempler:

Når 1 m3 trevirke erstatter direkte bruk av hhv. lett fyringsolje og kull, gir det dermed følgende 
reduksjoner av CO2 -utslippene:

1 m3 trevirke 
erstatter: Reduksjon i CO2 utslipp:

Lett fyringsolje 560 kg CO2

Kull 710 kg CO2

Ved bruk av 1 m3 trelast av forskjellige treslag bindes følgende mengder CO2:
1 m3 trevirke 
erstatter: CO2- binding:

Bjørkematerialer 920 kg CO2

furumaterialer 810 kg CO2

Granmaterialer 700 kg CO2

Effekt målt som innsparte co2-utslipp:
1 m3 trevirke 
erstatter: Reduksjon i CO2 -utslipp:

Betong 02-2,1 tonn CO2

Stål 02-0,5 tonn CO2

Kilder:
•	 http://www.skogogklima.no/
•	 Skogeieren, nr 6:2009
•	 Norsk Skogbruk, nr 6:2009
•	 Totaloversikt for områdetakst i Ullensaker 2001-2002
•	 Energi- og klimaplan for Gjerdrum kommune
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Vedlegg 10:

Planbeskrivelse 

(jf. 4-2 i Plan- og bygningsloven)

Generelt
Planen har status som en tematisk kommunedelplan og behandles etter reglene i Plan- og 
bygningsloven. 

Planens tidsperspektiv er 2010 til 2015. For å sikre oppfølging må sentrale elementer fra 
klima- og energiplanen integreres i kommuneplanen ved neste rullering. Komiteen anbefaler 
at kommunedelplanen for klima- og energi etter vedtak rulleres en gang i valgperioden. Dette 
vil bli nærmere vurdert ved behandlingen av den kommunale planstrategien.

Formål
Hensikten med planen er å løfte fram kommunens rolle som samfunnsaktør i spørsmål 
knyttet til klima og energi. Kommunes rolle er todelt: 

1) Kommunens egne virksomheter sett i et klima- og energiperspektiv.
2) Kommunen som samfunnsutvikler og premissleverandør for næringsutvikling, 
boligbygging og infrastrukturtiltak. 

Når det gjelder kommunens egen virksomhet er hovedsiktemålet å effektivisere energibruk 
og å konvertere denne til klimanøytrale energiformer. Kommunes rolle som samfunnsutvikler 
er todelt. Den viktigste rollen er kommunen som planmyndighet. Pådriverrollen overfor 
ulike samfunnsaktører er også vesentlig. Planen trekker frem pådriverrollen overfor ulike 
tiltakshavere innen boligbygging og næringsutvikling. Videre understrekes rollen som 
pådriver	overfor	aktører	innen	samferdsel,	for	eksempel	kollektivtrafikk,	vegmyndigheter,	
flyplass	og	annet.

Virkninger av planen
Planen har ingen selvstendig rettslig virkning på arealbruk. Imidlertid har planen som 
siktemål å bygge opp under de planstrategier som er valgt i henhold til gjeldene arealplan. 
Riktig nok framkommer det noen anbefalinger i forhold til framtidig planstrategi, men disse 
er ikke rettslig bindende. Foreliggende planforslag forutsetter at målsettinger og tiltak 
blir fulgt opp i framtidige kommuneplaner, økonomiplaner, handlingsprogram og andre 
styringsdokumenter.
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