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1 Formål lokal energiutredning og beskrivelse av 

utredningsprosessen 

1.1 Eidsiva Energi og områdekonsesjon etter energiloven 
Energiloven, lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av 

energi m.m., trådte i kraft 1. januar 1991, og la grunnlaget for en markedsbasert 

produksjon og omsetning av kraft. Loven gir rammene for organisering av 

kraftforsyningen i Norge. 

I følge energilovens § 5 B – 1 plikter konsesjonærer å delta i energiplanlegging.  

Konsesjonær er selskaper som har områdekonsesjon utpekt av departementet. 

Tradisjonelt sett er dette nettselskap. Områdekonsesjon er en generell tillatelse til å 

bygge og drive anlegg for fordeling av elektrisk energi innenfor et avgrenset geografisk 

område, og er et naturlig monopol som er kontrollert av Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE). Områdekonsesjonæren har plikt til å levere elektrisk energi 

innenfor det geografiske området som konsesjonen gjelder for. Ordningen gjelder for 

fordelingsanlegg med spenning mellom 1 og 22 kV.  

Eidsiva har områdekonsesjon for 5 kommuner i Oppland fylke, deriblant Lillehammer 

kommune, og 14 kommuner i Hedmark fylke. 

I mindre områder har fjernvarmeselskap konsesjon for utbygging og drift av fjernvarme. 

Eidsiva Bioenergi har konsesjon for Lillehammers sentrumsområde. 

Departementene har myndighet gjennom energilovens § 7-6 til å gi forskrifter til 

gjennomføring og utfylling av loven og dens virkeområde. Olje og energidepartementet 

har gjennom NVE laget forskrift om energiutredninger, og denne nye forskriften trådte i 

kraft 1.1.2003. Forskriftene ble revidert med virkning fra 1. juli 2008. 

1.2 Lokal energiutredning og formålet med denne 
Forskriften omhandler to deler. En regional og en lokal del. Den regionale delen kalles 

kraftsystemutredning og den lokale kalles lokal energiutredning. 

Kraftsystemutredningen er en langsiktig, samfunnsøkonomisk plan som skal bidra til en 

rasjonell utvikling av regional- og sentralnettet. Regional- og sentralnettet omfatter 

overføringsanlegg over 22 kV (66-420 kV).  

Formålet med lokal energiutredning er å legge til rette for bruk av miljøvennlige 

energiløsninger som gir samfunnsøkonomisk resultater på kort og lang sikt. 

Det kan for eksempel bygges ut distribusjonsnett for både elektrisk kraft, vannbåren 

varme og andre energialternativer dersom det viser seg at dette gir langsiktige, 

kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger. 

Nøkkelen er å optimalisere samhandlingen mellom de ulike energiaktører som er 

involvert, slik at det blir tatt riktige beslutningene til riktig tid. 

Utredningen omhandler energibruk kun til stasjonære formål i kommunen. 

1.3 Forankring i Eidsiva 
De lokale energiutredninger for de kommuner som inngår i Eidsivas områdekonsesjon 

utarbeides av Eidsiva Nett AS. Hovedansvarlig for prosjektet er Ingeniør Nettutvikling 

Kjell Storlykken.  Utredningen for den enkelte kommune utføres av den i Eidsiva Nett, 

seksjon Nettutvikling, som har ansvaret for langsiktig planlegging av el-nettet i 

kommunen. 

Prosjektet rapporteres til Seksjonssjef Nettutvikling, Ole Inge Rismoen, som ivaretar 

eierforholdet til prosessen. 
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1.4 Prosess for gjennomføring av lokal energiutredning 
Eidsiva skal utarbeide, oppdatere og offentliggjøre lokal energiutredning for Lillehammer 

kommune. Etter endringene i forskriftene i 2008, skal en oppdatert utredning foreligge 

minst annet hvert år. Dvs. at en oppdatert utgave skal være ferdig senest to år etter at 

forrige utredning var ferdigstilt. Det er dermed ingen konkret datofrist for når 

utredningen skal være ferdig. 

Første utgave ble utarbeidet og presentert i 2004. Eidsiva har valgt at neste versjon av 

samtlige utredninger, inkludert for Lillehammer, skal ferdigstilles i løpet av vinteren 

2012. Utredningen skal sendes til Eidsiva Nett AS, som er ansvarlig for 

kraftsystemutredningen i fylkene Oppland og Hedmark. 

Eidsiva skal også invitere til et energiutredningsmøte. Dette skal gjøres minst en gang 

annet hvert år, og vi har valgt å avholde møtet like etter at den oppdaterte 

energiutredningen foreligger. Hensikten med møtet er å få i gang dialog om fremtidige 

energiløsninger i Lillehammer kommune. Et referat fra møtet skal offentliggjøres. 

Som områdekonsesjonær i Lillehammer kommune, har Eidsiva ansvaret for at lokal 

energiutredning blir utført for kommunen. Vi har valgt å gjennomføre lokal 

energiutredning med egne ressurser. For Lillehammer kommune er det Fagansvarlig 

Langsiktig Plan Tone Bleken Rud som utarbeider lokal energiutredning for kommunen. 

Den lokale energiutredningen for Lillehammer kommune er lagt ut på hjemmesidene til 

Lillehammer kommune (www.lillehammer.kommune.no) og Eidsiva Energi 

(www.eidsivanett.no). 

Utredningssamarbeidet er en kontinuerlig prosess som startet opp i 2004, og som 

videreføres også nå i 2012. Dersom andre interesserte og aktuelle aktører har innspill til 

utredningen, kan følgende kontaktes: 

Tabell 1 – Kontaktpersoner 

Tone 
Bleken Rud 

Eidsiva Nett AS Tlf.  

959 81 463 

e-mail: tone.bleken.rud@eidsivaenergi.no 

Hanne Mari 
Nyhus 

Lillehammer 
Kommune 

Tlf.  

610 50 526 

e-mail: 
hanne.mari.nyhus@lillehammer.kommune.no 

 

Et viktig ledd i arbeidet med lokal energiutredning er å fremskaffe et faktagrunnlag om 

energibruk og energisystemer i Lillehammer kommune. Dette materialet skal danne 

grunnlag for videre vurderinger, og slik sett være utgangspunkt for utarbeidelse av et 

bedre beslutningsgrunnlag for Eidsiva, Lillehammer kommune og andre lokale 

energiaktører. 

1.5 Energiråd Innlandet 
Energiråd Innlandet (EI) ble etablert 1. september 2009, og er et regionalt 

kompetansesenter innen energieffektivisering. Selskapet er et samarbeid mellom 

Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Eidsiva Energi AS, og er det første regionale 

energikontoret i Norge med finansiell støtte fra EUs Intelligent Energy Europe-program. 

EI skal bidra til å redusere klimagassutslipp gjennom å øke bevisstheten og kunnskapen 

om riktig energibruk. Selskapet tilbyr informasjon og råd om energieffektivisering og 

miljøvennlig omlegging av energibruk til offentlige og private virksomheter samt 

husholdninger. EI har som mål å stimulere til næringsvirksomhet innen 

energieffektivisering og fornybar energi. 

Det er ikke etablert nærmere kontakt mellom EI og Eidsiva vedrørende utarbeidelse av 

den lokale energiutredningen. En slik kontakt vil vurderes ved utarbeidelse av senere 

utredninger og i forbindelse med energiutredningsmøtene i kommunen. 

  

http://www.lillehammer.kommune.no/
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2 Aktører og roller 

2.1 Eidsiva Energi 
Eidsiva er ansvarlig for gjennomføring av den lokale energiutredning i Lillehammer 

kommune. 

Eidsiva er et regionalt energikonsern og den største aktøren innen produksjon, overføring 

og salg av kraft i Hedmark og Oppland. Konsernet er innlandets største industriselskap 

med en årlig omsetning på ca. 4,5 milliarder kroner. Videre har konsernet 153.000 

kunder, 1000 ansatte, en vannkraftproduksjon på 3,4 TWh i 20 heleide og 24 deleide 

kraftverk. Nettet omfatter 21.000 kilometer med linjer og kabler. Konsernsjef er Ola 

Mørkved Rinnan. 

2.1.1 Eierskap 

De største eierne er Hedmark Fylkeskraft AS (22,078 %), Hamar Energi Holding AS 

(22,078 %), Lillehammer og Gausdal Energiverk Holding AS (16,766), Ringsaker 

kommune (14,828 %) og Oppland fylkeskommune (9,389 %). 

Opplandkommunene Gjøvik og Østre Toten eier henholdsvis 3,313 % og 1,797 %, mens 

Løten Energi Holding AS eier 1,951 %. De øvrige aksjene (7,8 %) eies av 11 kommuner i 

Hedmark fylke og 8 kommuner i Oppland fylke. 

Nøkkeltallene for Eidsiva og den prosentvise eierskapsfordeling er også vist i figuren 

nedenfor. 

 

Figur 1 – Nøkkeltall og fordeling av eierskapet i Eidsiva Energi. 

2.1.2 Lokalisering 

Eidsiva er bygd opp som en desentralisert virksomhet i sitt markedsområde i Hedmark og 

Oppland. Virksomhetsområdene er delt opp i Eidsiva Vannkraft AS, Eidsiva Anlegg AS, 

Eidsiva Nett AS, Eidsiva Marked AS, Eidsiva Vekst AS og Eidsiva Bioenergi AS. 

Konsernets hovedkontor er i Hamar. Ledelse og fellesfunksjoner for 

produksjonsvirksomheten og vekst er i henholdsvis Lillehammer og Gjøvik. Konsernets 

kundesenter er lokalisert i Kongsvinger. Forretningsområdene er vannkraftproduksjon, 

nettforvaltning, entreprenørvirksomhet, kraftsalg og fjernvarme. 
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2.1.3 Eidsiva Nett AS 

Eidsiva Nett består av fire seksjoner: Forvaltning, 

Nettutvikling, Drift og AMS. 

Selskapet ivaretar nettvirksomheten (monopolvirksomheten) 

i konsernet Eidsiva. Virksomheten omfatter forvaltning, 

driftskontroll, nettdokumentasjon, planlegging og bestilling, 

nettmarked og teknisk kundeservice. 

Morten Aalborg er direktør for Eidsiva Nett.  

Eidsiva er Norges nest største nettselskap i nettutstrekning, 

og tredje størst etter inntektsramme og har ca. 21.000 

kilometer med linjer og kabler i Hedmark og Oppland. 5000 

kilometer med linjer går gjennom skogsområder. Antall 

nettkunder er 139.000. 

Eidsiva eier regional- og distribusjonsnett i kommunene 

Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Gausdal, Lillehammer, 

Ringsaker, Hamar, Løten, Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, 

Åmot, Våler, Åsnes, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal, 

Kongsvinger og Eidskog. I tillegg eier og driver Eidsiva 

regionalnett utenfor nevnte kommuner.    

Siden nettleverandørene har monopol, er virksomheten regulert av myndighetene. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avgjør inntektsrammen til selskapet og 

derav samlet inntekt for nettleien. NVE stiller også krav om effektivisering av driften. 

Den årlige omsetningen er på 1,2 milliarder kroner. 

Eidsiva Nett har 72 ansatte. 

2.1.4 Eidsiva Bioenergi AS 

I oktober 2007 ble Eidsiva Bioenergi AS (EB) etablert som eget virksomhetsområde i 

Eidsiva Energi. Selskapet har i dag ca 45 ansatte. 

EB har som langsiktig ambisjon å oppnå 1 TWh bioenergiproduksjon. I 2011 produserer 

EB ca 150 GWh fjernvarme. En økning på 1 TWh bioenergi vil medføre en økning fra 19 

% til 30 % av hele det stasjonære forbruket i Innlandet. 

Nesten 40 % av all skog som avvirkes i Norge kommer fra Oppland/Hedmark, og ved 

etablering av EB, eierskap i Moelven Industrier ASA og samarbeid med 

skogeierandelslagene, står Eidsiva for Norges største bioenergisatsning. 

EB selger i dag varme i 8 byer og tettsteder, i Hamar, Brumunddal, Moelv, Trysil, 

Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik og Lena. Utvidelser av fjernvarmenettene pågår på 

flere av stedene, og det planlegges flere utvidelser. Utenfor Hamar ble Trehørningen 

Energisentral satt i drift i løpet av 2011. Dette er Eidsivas største utbyggingsprosjekt 

innen bioenergi. Anlegget behandler over 70 000 tonn restavfall per år og produserer 

fjernvarme til Hamar by, elektrisitet og damp. Varmeleveransene i Gjøvik og Moelv skjer 

ved hjelp av såkalte tidligfyringsløsninger, i påvente av permanent varmesentral.  

Lokale energikilder som restavfall, hageavfall, rivningsvirke, flis fra greiner og topper, 

vrakkorn, kornavrens og halm benyttes i fjernvarmeanleggene til Eidsiva Bioenergi. 

Av anlegg i Oppland/Hedmark som ikke hører til EB, kan man nevne Våler (intern bruk), 

Brumunddal (intern bruk), Løten (intern bruk), Stor-Elvdal (intern bruk), Grue, Nord-

Odal, Sør-Odal og Eidskog. 

Analyse for årene 2020-2025 viser underskudd på kraft i vårt eget område på ca 2 TWh. 

Dette kan dekkes inn med 1 TWh ny vannkraft og 1 TWh bioenergi.  Fjernvarme/ 

bioenergi reduserer eller utsetter dermed også behovet for kostbar nettutbygging. 

Etter hvert vil fjernvarme/damp og kraft levert fra bioenergibaserte anlegg også føre til 

at reinvesteringer i el-nettet kan utsettes. På kort sikt vil slike bioanlegg kunne redusere 

Figur 2 – Arbeid i 
linjenettet 
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levering/inntekter i allerede eksisterende elanlegg, da anlegg primært utbygd for el blir 

erstattet med bioenergi. Dersom nye anlegg, der det ikke er el-forsyningskapasitet, 

allerede fra starten av oppvarmes med biovarme, betyr den alternative energien 

reduserte nettinvesteringer. Biovarme er kommet for å bli, og er en faktor det må tas 

hensyn til i investeringsplanene. 

2.1.5 Øvrige aktører 

Forskrift om lokal energiutredning omfatter kun områdekonsesjonær, og regulerer derfor 

ikke kommunen eller andre aktører. Det har derfor vært Eidsivas ansvar å dra inn disse i 

en tidlig fase av utarbeidelsen. 

2.2 Lillehammer kommune 
Lillehammer kommune ligger i Oppland fylke, og er en sammenslutning av den tidligere 

bykommunen Lillehammer og landkommunen Fåberg. Kommunen har en utstrekning på 

477 km2. Per 31/12-2010 bor det 26 571 innbyggere i kommunen. Dette gir en 

befolkning pr km2 på 55,7, og dette er nesten 4 ganger høyere enn landsgjennomsnittet 

og over 7 ganger fylkesgjennomsnittet. 83 % bor i tettbygde strøk. Dette er noe over 

landsgjennomsnittet. Prognosene for befolkningsutviklingen er stigende. 

 

Figur 3 – Bosetningsmønster i Lillehammer kommune 

Lillehammer er et regionalt senter i Oppland fylke. Her er de fleste offentlige og 

administrative tjenester for Oppland lokalisert. 

Nasjonalt og internasjonalt er Lillehammer kjent for å ha arrangert vinter-OL i 1994. 

Ellers er Lillehammer kjent som vinterbyen, med mye turterreng og nærhet til mange 
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vintersportsaktiviteter. Nordseter er et område med mange hytter og overnattingssteder. 

Her bygges det stadig nye hytter, og tendensen er økende. 

Kommunens representant i arbeidet har vært Hanne Mari Nyhus. 

2.3 Oplandske bioenergi 
Oplandske bioenergi bygger og drifter fjernvarme og nærvarmeanlegg av varierende 

størrelse basert på biomasse fra skog- og landbruket. De har 12 anlegg i drift i Hedmark 

og Oppland, og blant dem et anlegg på Jørstadmoen i Lillehammer kommune. 

Oplandske bioenergi eies av Mjøsen Skog AS, Hedalm AS, Eidsiva Energi, 5 almenninger, 

3 skogeierlag og 64 landbrukseiere i Hedmark og Oppland.  
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3 Beskrivelse av dagens energisystem 
Samfunnet er i dag, og vil også i fremtiden være fullstendig avhengig av energi for å 

fungere. Energi er en knapphetsfaktor, og bør forvaltes på en samfunnsmessig riktig 

måte. Det er derfor viktig å utnytte de muligheter som finnes for å drive optimal 

energiutnyttelse. 

I dette kapittelet nevnes de mest vanlige og aktuelle energiløsningene som eksisterer i 

dag. Beskrivelse av disse løsningene er lagt ved i vedlegg 7.1. Å ha oversikt over 

alternative energiløsninger er en forutsetning når en skal klargjøre hvilke muligheter som 

bør vurderes når det utarbeides en rasjonell plan for utnyttelse av energi. Disse 

mulighetene er selve basisen for arbeidet med lokal energiutredning. 

Videre beskrives ulike muligheter for å effektivisere og redusere energibruken. Til sist 

beskrives dagens energisystem i kommunen med hensyn på forbruk, overføring og 

produksjon. 

3.1 De mest vanlige energiløsningene 
Energi produseres og brukes. Det ideelle er at dette gjøres på samme sted, men i mange 

tilfeller er det stor avstand mellom produksjon og utnyttelse, og energien må derfor 

overføres gjennom en energiinfrastruktur. Dette medfører at investeringene i mange 

tilfeller blir for høye, og energiløsningen er uaktuell å innføre. Når det gjelder elektrisitet 

er det bygget ut en infrastruktur som kan utnyttes ved videre utbygginger, mens ved 

andre løsninger som fjernvarme er det i store deler av landet ikke bygget ut et slikt nett. 

De mest vanlige energiløsninger listes opp nedenfor. Som nevnt er disse detaljert 

beskrevet i kapittel 7.1. I tillegg til selve beskrivelsen, nevnes fordeler og ulemper ved de 

ulike løsninger. 

Elektrisk energi - vann 

Det aller meste av elektrisk energi i Norge er energi fra vann omdannet gjennom 

vannkraftverk. 

Bioenergi 

Bioenergi produseres ved forbrenning av biomasse som for eksempel organisk avfall, 

ved, skogflis, bark, treavfall, husdyrgjødsel, halm, biogass fra kloakkrenseanlegg og 

deponigass fra avfallsdeponier. Energien omdannes typisk til produksjon av varme. 

Varmepumper 

En varmepumpe utnytter lavtemperatur varmeenergi i sjøvann, elvevann, berggrunn, 

jordsmonn eller luft. Varmepumpen må tilføres elektrisitet, men kan gi ut 2-4 ganger så 

mye energi. 

Petroleumsprodukter 

Energi produsert ved forbrenning av fyringsolje eller parafin. 

Spillvarme 

Energi som blir sluppet ut ved produksjon i industribedrifter, som spillvarme til luft eller 

vann. Blir ikke utnyttet til andre formål. Kan brukes til bl.a. oppvarming av bygninger. 

Solenergi 

Fornybar energikilde. Utfordring å bygge kostnadseffektiv omforming av solenergi til 

elektrisitet i stor skala. 

Naturgass 

Ikke fornybar energikilde som hentes opp fra grunnen. Gassen kan fordeles til forbruker, 

eller være kilde til elektrisitetsproduksjon eller kombinasjoner av varme og elektrisitet. 

Vindkraft 

Energikilde som fortrinnsvis produserer elektrisitet. 
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3.2 Ulike tiltak for å effektivisere og redusere 

energibruk, generell beskrivelse 
Når energien er overført til en forbruker er det viktig for samfunnet at den forbrukes på 

en effektiv måte, samtidig som den skåner miljøet. 

Sluttbrukertiltak er summen av de tiltak som anvendes mot forbruker for å: 

 Redusere energiforbruket. 

 Benytte alternativ energi til oppvarming.  

 Ta vare på miljøet. 

3.2.1 Endring av holdninger 

Historisk sett har energi i Norge vært synonymt med elektrisitet, og dette kan til tider 

også gjelde i dag. I forhold til andre land har denne energien vært billig, og ikke 

betraktet av bruker som en knapphetsfaktor.  

Ved å forbedre holdningen til bruk av elektrisitet kan dette totalt representere en solid 

reduksjon av energiforbruk. Dette gjelder også ved oppføring av nye bygninger.  

Dette er tiltak som for eksempel: 

 Reduksjon av innetemperatur i bygninger. 

 Bygge nye bygninger etter energieffektive løsninger. 

 Bygge om bygninger etter energieffektive løsninger. 

 Reduksjon av temperatur på varmtvann. 

 Bruk av lavenergipærer. 

 Slå av belysning i rom som ikke er i bruk. 

 Etc. 

Forskning viser at sparetiltak på tvers av det som er praktisk eller koselig har liten 

suksess hos den norske befolkning. Med andre ord er det en utfordring å markedsføre 

energieffektive løsninger. 

3.2.2 Bruk av tekniske styringer/løsninger 

Et energioppfølgingssystem kan være et hjelpemiddel for å få bedre oversikt over 

energiforbruket. Det er for det meste større bygg hvor det i dag er timesmålte anlegg 

som har dette. Fordelene ved å benytte et slikt system er mange, blant annet: 

 Energiutgiftene reduseres 

 Driftspersonellet blir mer energibevisste 

 Feil i anlegg og på utstyr oppdages tidligere 

 Lettere kontroll med energiforbruket og driftskostnadene ift budsjettet 

 Bedre oversikt over energiflyten og energiforbruket 

 Bedre grunnlagg for vurdering av rutiner for drift av bygget 

 Bedre kontroll ift investeringer i ENØK 

 Bedre kontroll med inneklima 

Det er ulike løsninger på markedet i dag av ulike kompleksitetsgrad. Systemene kan 

være kostbare, og da spesielt ved innføring i eksisterende bygningsmasse. 

De mest avanserte består av ”intelligente” styringer som regulerer energiforbruket og 

andre tekniske løsninger i bygninger. Det være seg temperatur, belysning og alarmer. 

Systemene skal resultere i tilsvarende eller bedre komfort, men ved mindre bruk av 

strøm. 

Ved innføring av automatiske målere vil det bli muligheter for bedre oppfølging av 

energiforbruket. Det vil da bli enklere å følge med på energiforbruket og se virkningen av 

tiltak som gjøres for å redusere forbruket. Hvordan løsningene blir er ikke klarlagt enda. 
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3.2.3 Bruk av alternativ energi 

Ved å bruke de alternative energikildene nevnt i kapittel 3.1 kan en redusere bruken av 

elektrisitet. Dette gjelder spesielt bruk av andre energikilder til oppvarmingsformål. Disse 

kan også representere supplement til elektrisitet, slik at en etablerer energifleksible 

løsninger, noe som er populært ellers i Europa. 

 

Enkeltpersoner eller byggherrer trenger faglige råd for å velge de beste løsningene. Det 

viser seg ofte at hvis en skal velge annerledes må det ikke bare være 

kostnadsbesparende, men det må også føles enkelt og praktisk. 

3.3 Beskrivelse av eksisterende energisystemer i 
kommunen, med tilhørende statistikker 

I dette kapitlet vises status for bruk, overføring og produksjon av ulike energiløsninger i 

kommunen.       

3.3.1 Energibruk 

Lillehammer kommune er en innlandskommune med mange eneboliger. Dette 

gjenspeiles i forbruksstatistikken. Elektrisitet er den største energikilden, men ved til 

oppvarming er også utbredt, som det fremgår av Tabell 2.  

Statistikktallene er hentet fra SSB og arkivet til Eidsiva. Kvaliteten på statistikken er noe 

variabel. Dette gjelder tall fra begge kilder. En grundigere forklaring av statistikken og 

hvordan denne er funnet finnes i kapittel 7.2. 

Tabell 2 – Total energibruk i kommunen (temperaturkorrigert) 

Sum forbruk (GWh) 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Elektrisitet 494,9 464,6 467,7 476,5 473,0 

Kull, kullkoks, petrolkoks   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ved, treavfall, avlut. 73,5 68,3 62,9 58,5 62,3 

Gass 9,9 16,1 14,1 20,3 23,6 

Bensin, parafin  7,7 7,4 5,6 5,1 5,0 

Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spesialdestillat 51,8 51,0 48,8 31,6 32,9 

Tungolje, spillolje 3,0 3,2 0,0 0,0 0,0 

Avfall  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum 640,7 610,6 599,0 591,9 596,9 

 

Forbruket kan fordeles på ulike sluttbrukergrupper. De største forbrukerne i Lillehammer 

kommune er Husholdninger og Tjenesteyting, mens de andre gruppene er mer jevne. I 

tabell 3 og 4 vises forbruket for Husholdninger og Tjenesteyting. 

Tabell 3 – Energiforbruk for Husholdninger (temperaturkorrigert) 

Husholdninger (GWh) 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Elektrisitet 188,1 189,2 190,9 188,6 192,0 

Kull, kullkoks, petrolkoks   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ved, treavfall, avlut. 66,7 57,9 52,0 52,4 54,2 

Gass 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

Bensin, parafin  7,3 6,8 5,2 4,7 4,7 

Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spesialdestillat 9,1 9,4 8,1 5,0 4,2 
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Tungolje, spillolje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avfall  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Tabell 4 – Energiforbruk for Tjenesteyting (temperaturkorrigert) 

Tjenesteyting (GWh) 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Elektrisitet 280,1 248,4 229,4 237,1 250,5 

Kull, kullkoks, petrolkoks   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ved, treavfall, avlut. 6,8 10,4 10,8 6,1 6,9 

Gass 8,6 14,7 9,1 12,1 22,1 

Bensin, parafin  0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 

Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spesialdestillat 34,5 34,8 33,9 23,1 24,6 

Tungolje, spillolje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avfall  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Forbruket for de resterende sluttbrukergruppene ligger noe lavere enn Tjenesteyting. Se 

kapittel 7.3 for oversikt over alle sluttbrukergruppene. 

Tabell 5 viser utviklingen i elektrisitetsforbruket i kommunen siden 2002. Dette er 

distribusjonsnettet. I tillegg kommer Jernbaneverkets omformerstasjon med et forbruk i 

2003 på 11,3 GWh og 12,4 GWh i 2004. 

Tabell 5 – Elektrisitetsforbruket i kommunen 

Elektrisitet 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Faktisk forbruk [GWh] 444,7 408,4 424,9 476,1 441,8 455,0 462,9 477,9 492,9 

Temp.korr. forbruk [GWh] 441,0 401,4 419,2 494,9 464,6 467,7 476,5 473,0 442,0 

Graddagstall 4 781 4 727 4 699 4 401 4 311 4 472 4 461 4757 5429 

 

Som vist i Tabell 5 er det variasjoner i elektrisitetsforbruket de siste årene. Det kan være 

mange grunner til dette. Både været, tilgangen på vann og fokus på prisene har hatt 

betydning for forbruket. Noe usikkerhet i innhentet statistikk må også tas med i denne 

sammenhengen, spesielt for de første årene. 

En sammenstilling av tallene for noen av bykommunene i Eidsiva finnes i Tabell 6. Her er 

ulike parametre satt opp for sammenligning.  

Tabell 6 – Sammenligning mellom ulike kommuner i Eidsiva 

Kommune Folketall Areal Innbyggere pr 
areal 

Forbruk 
husholdninger 
2010 [MWh] 

Forbruk 
husholdninger pr 
innbygger 
[kWh/innb] 

Lillehammer 26 571 477 55,7 210 261 7 913 

Hamar 28 662 351 81,7 206 389 7 201 

Kongsvinger 17 436 1 037 16,8 133 184 7 638 

 

Tallene i tabellen viser at elektrisitetsforbruket ligger noe høyere i Lillehammer enn i de 

to andre byene. Dette kan skyldes flere faktorer. Det er gjennomsnittlig kaldere på 

Lillehammer, noe som kan være en delvis forklaring på tallene over. 

3.3.2 Energioverføring 

I dette kapitlet beskrives infrastrukturen for energioverføring. 
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3.3.2.1 Elektrisitet 

Energiforbruket i Lillehammer kommune blir i dag i all vesentlighet dekket av elektrisitet.  

Regionalnettsstasjoner som forsyner Lillehammer er Hage, Sorgendal, Mesna og Fåberg 

transformatorstasjoner. Her skjer nedtransformeringen fra 66 kV til 22 kV og 11 kV 

høyspent distribusjonsnett. Forsyningen videre skjer delvis via kabelnett og delvis via 

luftnett. Lavspenningsnettet er en kombinasjon av luft og kabel, og forsyner med både 

230V, 400V og 1 kV.  

 

 

 

Figur 4 – Prinsipiell skisse av elektrisitetsnettet 

3.3.2.2 Andre energikilder 

På Jørstadmoen er det satt i drift et nærvarmeanlegg som forsyner skolene, barnehagen 

og Jorekstad idrettsanlegg. Installert effekt er 500 kW, og det er forberedt for 500 kW til. 

Nærvarmenettet er på 2x550 meter rør. Anlegget leverte energi fra 5. oktober 2009, og 

årlig energileveranse er stipulert til 1,85 GWh/år. 

Fjernvarmeutbyggingen i Lillehammer er godt i gang, og flere kunder er koblet til. I 2012 

kommer fjernvarmeutbyggingen fram til blant annet sykehuset.  

 I de nye leilighetene i Bryggeriet er det installert gasspeiser. Det er også installert 

gasskjel i et leilighetskompleks i Sliperiveien. 

I større bygg er det vanlig med vannbårent varmesystem som er koblet til en kjel. De 

mest utbredte typene er elkjel, oljekjel og biokjel. Det finnes også noen anlegg som 

benytter jordvarme som kilde i vannbårent varmeanlegg. Det finnes pelletsanlegg i både 

offentlige og private bygg. 

3.3.3 Energiproduksjon 

I dette kapitlet beskrives energiproduksjonen i kommunen. 

3.3.3.1 Elektrisitet 

I Lillehammer kommune er det bygget ut kraftverk av forskjellig størrelse. Tabell 7 viser 

en oversikt over kraftverkene i Lillehammer kommune med historiske 

produksjonsverdier.  

Tabell 7 – Kraftproduksjon i kommunen 

Kraftstasjon Maks Tilgj. Faktisk produksjon [GWh] 

  effekt vintereff. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  [MW] [MW]                   

Mesna kr.verk 37,5 37,4 149,3 134,3 166,8 130,4 162,7 161,8 198,7 164,9 173,8 

Hunderfossen 112,0 44,0 598,3 548,3   636,8 622,2 672,8 626,8 654,3 581,4 

Roverudmyra     1,0 0,4 1,1 0,4 1,3 0,9 1,2 0,5 1,1 

Sum 149,5 81,4 748,6 683,0 167,9 767,6 786,1 835,6 826,7 819,7 756,3 
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Ved Mjøsanlegget (Roverudmyra) behandles matavfallet fra omkring 186 000 innbyggere 

i Mjøsregionen. Metangassen som utvikles brukes til å produsere elektrisitet til drift av 

anlegget. Overskuddsenergien selges til Eidsiva Energi. Ved full drift vil strøsalget utgjøre 

omkring 5 GWh/år.  

3.3.3.2 Andre energikilder 

Mange skogeiere produserer og selger ved fra egen skog. Det finnes også steder hvor det 

selges andre bioenergikilder som for eksempel pellets, men det er ingen produksjon av 

pellets i kommunen. 

Lillehammer sentrum 

Fjernvarmenettet i Lillehammer er under utbygging, og har pr i dag ca 30 kunder 

tilknyttet fjernvarmenettet. Det var i 2011 en energiproduksjon på 4,5 GWh. 

Jørstadmoen 

På Jørstadmoen er det en grunnlast basert på bioenergi på 500 kW. I tillegg er det et 

solfangersystem for topplast til utendørs badeanlegg om sommeren. Det er forberedt for 

utvidelse med nye 500 kW. 

Dette gir en årlig varmeleveranse på 1,85 GWh/år. 
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4 Framtidens energisystem 

4.1 Befolkningsutvikling i kommunen 
SSB lager befolkningsframskrivning for ulike alternativer. I arbeidet med Lokal 

energiutredning er det middels nasjonal vekst som er benyttet. 

Pr 31/12-10 var det 26 571 innbyggere i Lillehammer kommuner. Tabellen under viser 

SSBs befolkningsframskrivning fram mot 2040.  Framskrivningen viser en positiv 

befolkningsutvikling. 

Tabell 8 – Befolkningsframskrivning i kommunen 

Årstall 2011 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Befolkning 26 571 27 681 29 138 30 599 31 826 32 763 33 511 

4.2 Energibruk 
For prognosering tas det utgangspunkt i 2010-data i tabellene i kapittel 3.3.  

4.2.1 Elektrisitet 

Prognose for kommunen er vist i Tabell 9, med utgangspunkt i befolkningsstatistikken fra 

Statistisk sentralbyrå. Denne angir prognosen for elektrisitetsforbruket per innbygger.  

I kommunen er det stor aktivitet, så det er stor sannsynlighet for økning i totalt 

elektrisitetsforbruk i årene fremover. Det er også en forventet vekst i antall innbyggere i 

kommunen. Men som skrevet over er det vanskelig å forutsi dette flere år i forveien. Det 

er kanskje prognosert med en ganske høy befolkningsvekst, men det er dette som 

brukes som utgangspunkt for prognoseringen av elektrisk forbruk. Det er ikke prognosert 

inn økt forbruk i industri og annen virksomhet. 

Utbygging av fjernvarme i kommunen vil kanskje være med på å dempe 

forbruksveksten. 

Tabell 9 – Prognose for elektrisitet 

Elforbruk 2010 492,855 GWh 

Innbyggere 31.12.2010              26 571  innbyggere 

Elforbr. pr. innb. 2010 18,5 MWh 

Progn. årlig økn. pr. innb. 0 % 

År 
Folketall -Middels 

nasjonal vekst 
Energiforbruk pr 
innbygger i MWh 

Forbruk i 
GWh 

2011              26 571  18,5 492,9 

2016              27 966  18,5 518,7 

2021              29 452  18,5 546,3 

2026              30 865  18,5 572,5 

2031              32 032  18,5 594,1 

4.2.2 Andre energikilder 

I forbindelse med utbygging av fjernvarme på Lillehammer vil det bli en økning i bruk av 

fjernvarme. Se prognose for fjernvarme i kapittel 4.3.2. 

Etter at det er blitt et så sterkt fokus på strømprisen de senere årene, vil nok forbruket 

av ulike typer biobrensel fortsette å øke. 
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4.3 Energioverføring 

4.3.1 Elektrisitet 

I forbindelse med den store aktiviteten på Nordseter, vil det være nødvendig å se på en 

mulig forsterking av overføringsnettet i forhold til dagens situasjon.  

Ellers er kapasiteten i nettet i kommunen bra. Det er ingen typiske flaskehalser. Det 

meste av det som må gjøres i nettet blir utløst av nybygg og rehabiliteringer, og dette 

må tas etter hvert som det kommer. 

4.3.2 Andre energikilder 

I forbindelse med et nytt boligfelt på Skogen, ble det utredet muligheten for bruk av flere 

typer energikilder som oppvarmingskilde. Ingen var imidlertid interessert i å følge opp 

prosjektet, og det ble dermed skrinlagt. 

Fjernvarmeutbyggingen på Lillehammer er det tredje største prosjektet til Eidsiva 

Bioenergi. Utbygging av fjernvarmenett startet sommeren 2009, og ved årsskifte 2011-

12 var ca 30 kunder koblet til. I 2012 kommer fjernvarmeutbyggingen til å dekke 

området fra Litra i vest til Langesgate i øst og tilkoble blant annet sykehuset, 

revmatismesykehuset, Maihaugen og hotellene. Antall kunder vil øke til ca 50. Kundene 

får varme inn til varmesentralen blir bygget fra en 2 MW kjel som fyres med pellets. Som 

spisslast er en gasskjel på 4 MW og som reservekjel en 6 MW gasskjel. 

Nordre Ål varmesentral (NÅVS) vil bli lokalisert på tomten i Industrigata 52 C, som er 

regulert for formålet. Anlegget blir hovedvarmesentral og leverer grunnlast, topplast og 

reservelast til fjernvarmeanlegget. I tillegg vil sentralen ha akkumulator for utjevning av 

varmeproduksjonen. Planlagt løsning er å bygge en fleksibel varmesentral med to kjeler 

på til sammen omtrent 12 MW og gasskjeler for spiss- og reservelast. 

Når NÅVS driftsettes i 2013 skal den brenne rent brensel fra skogen. Det kan være 

greiner og topper (GROT) fra skogavvirkning eller sagflis, bark og kapp som er avfall fra 

sagbruk eller flis som produseres på sagbrukene. I tillegg kan utsortert hageavfall som 

samles inn via avfallsplassene benyttes. 

 

 

 

Figur 5 – Stiplet linje viser konsesjonsområdet med innringede utbyggings-

områder. Planlagt nett vil bli tilpasset nye kunder og kan avvike fra kartet. 

Prognose for fjernvarmeutbyggingen i Lillehammer er vist i tabellen under. 

Lokasjon beredskap/tidligfyring Vurderte steder for varmeproduksjon 
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Tabell 10 – Prognose for fjernvarmeutbyggingen 

Årstall 2011 2013 2016 2019 2023 2027 2031 

Energi/MWh 4 750  30 500 55 000 58 000 60 000 62 000 64 000 

 

Innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme så er det en tilknytningsplikt vedtatt av 

kommunen i mai 2010. 

 

Figur 6 – Utdrag fra planbestemmelsene i kommunen 

Forbruk av fjernvarme fra en kundesentral registreres kontinuerlig og kan på samme 

måte som fra energimålere for elkraft ta ut energipuls (timeverdier). 

4.4 Energiproduksjon 

4.4.1 Elektrisitet 

Det er ingen planer om nye vannkraftverk i kommunen. Det samme gjelder planer om 

opprusting av eksisterende kraftverk i nær fremtid. 

4.4.2 Andre energikilder 

Når det gjelder andre energikilder produseres det ved og annen biobrensel i kommunen. 

Etter at det er blitt rettet fokus på strømpriser og vannmangel i magasinene, er trenden 

økende i bruken av biobrensel. Derfor kommer nok produksjonen av slik brensel til å øke 

noe. 

I forbindelse med samarbeidet mellom Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner, er det 

opprettet et prosjekt kalt Ny GLØd – Landbruk og utvikling i Lillehammer-regionen. Dette 

er nå videreført til MER GLØd. Prosjektet skal hjelpe til å stimulere til økt aktivitet innen 

bioenergi og bruken av alternativ energi i regionen.  

I forbindelse med utbygging av fjernvarme på Lillehammer, bygges en ny varmesentral i 

Nordre Ål. Når anlegget er ferdig utbygd, kan det levere ca 60 GWh fornybar energi 

basert på forbrenning av rent brensel fra skogen. Se kapittel 4.3.2 for beskrivelse av 

fjernvarmeutbyggingen. 

Mjøsanlegget AS har fått støtte fra Enova til å bygge et anlegg for produksjon av biogass 

fra søpla (metangass). En pilot er under bygging, og forventes å være ferdig i starten av 

2012.  

Varmepumper bygger på et prinsipp som gjør det mulig å transportere varme fra et 

lavere til et høyere temperaturnivå. I luft, jord, sjø, grunnvann og fjell finnes det energi i 

form av varme. Effekten øker desto større temperaturforskjell det er mellom mediene. I 

vårt område har vi i dag potensial i avløpsvannet fra renseanlegget og kjølevannet fra 

kraftstasjonene.  
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5 Fremtidig energibehov, utfordringer og tiltak 

5.1 Internasjonale og nasjonale energirammer 

5.1.1 De internasjonale energirammene 

Figuren under viser energiforbruket for hele verden fordelt på ulike energikilder. 

 

Figur 7 – Fordeling mellom ulike energikilder 

Ca 87 % av verdens totale energibruk i 2010 kom fra fossile energikilder, dvs. kull, olje 

og naturgass. ca 5,2 % av verdens energiforbruk i 2010 kom fra kjernekraft, og ca 6,5 % 

av verdens energiforbruk kom i 2005 fra vannkraft. Andre alternative som sol, vind, bio 

osv. produserte ca. 1,3 % av verdens energiforbruk i 2010.  

IPCC (FNs klimapanel) angir i 2007 at det er meget sannsynlig (mer enn 90 % i henhold 

til IPCC sine definisjoner) at menneskets utslipp av klimagasser har forårsaket 

mesteparten av den observerte globale temperaturøkningen siden midten av 1900-tallet. 

Neste større rapport fra IPCC (som da blir IPCC Fifth Assessment Report) er forventet i 

2014.  

Kyoto-avtalen av 1997 ga 36 av de deltakende land (ettersom USA og Australia trakk seg 

fra avtalen) kvoter for klimagassutslipp i perioden 2008-2012. Senere i 2007 ratifiserte 

Australia avtalen. Hensikten var for med tiden å begrense de samlede utslipp på globalt 

nivå. Utfordringene man ønsker å imøtegå på globalt nivå er å hindre mulige fremtidige 

miljøkatastrofer, og å erstatte begrensede energikilder som olje og kull med energikilder 

som kan være bærende på lang sikt i fremtiden. 

På FNs klimaendrings konferanse i Durban i 2011 ble det enighet blant alle land at man 

skulle være del av en bindende avtale. Avtalen defineres innen 2015 og trer i kraft i 

2020. Dette er første gang land som Kina, India og USA slutter seg til en bindende 

klimaavtale.  

5.1.2 De nasjonale energirammene 

Norges forpliktelse i Kyoto-avtalen er at samlet klimagassutslipp ikke skal øke med mer 

enn 1 % i forhold til 1990-nivå i perioden 2008 til 2012. I 2010 var utslippene 8 % over 

1990-nivået.    

0,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

14000,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

M
ill

io
n

e
r 

to
n

n
 o

lje
e

kv
iv

al
e

n
te

r 

År 

Verdens energiforbruk 

Fornybart

Atomkraft

Vannkraft

Kull

Naturgass

Olje



 20 

Figuren under viser energiforbruket i Norge fordelt på de ulike energikildene. 

 

Figur 8 – Energiforbruket i Norge fordelt på de ulike energikildene (kilde: 

Statistisk sentralbyrå) 

Det observeres at situasjonen i Norge er fullstendig atypisk i forhold til resten av verden. 

Elektrisitet, hvor en stor andel kommer fra vannkraft, er dominerende med ca 50 % av 

forbruket (figuren viser nettoforbruk, brutto elektrisitetsforbruk var ca 126 TWh i 2010). 

Energiforbruket i Norge var ca 247 TWh i 2010. Totalt forbruk pr. innbygger er på samme 

nivå i Norge som i de andre nordiske land med lignende klimaforhold. 

Man har i 2007 startet opp et 420 MW gasskraftverk på Kårstø i Rogaland, årlig 

produksjon fra dette gasskraftverket er opptil 3,5 TWh. Snøhvit produksjonen startet 

også opp i 2007, i den landbaserte delen av anlegget benyttes et gasskraftverk med 

maksimal ytelse på 250 MW. Dette gasskraftverket er tilkoblet kraftsystemet i Finnmark, 

men skal ikke levere energi til dette. I tillegg er det installert mobile gasskraftverk i Møre 

og Romsdal med ytelse opp til 300 MW som reserve i tilfelle en svært anstrengt 

kraftsituasjon i Midt-Norge. Kraftvarmeverket på Mongstad med to gassturbiner på 140 

MW hver samt en dampturbin på 26 MW ble åpnet i 2010. Man har i tillegg idriftsatt i mai 

2008 en kabelforbindelse til Nederland med kapasitet 700 MW. Det er flere 

utenlandsforbindelser i emning, for eksempel en fjerde kabel til Danmark (Skagerak 4) 

på 700 MW som planlegges idriftsatt i 2014. Man har til nå også hatt en relativt svak 

økning i produksjonskapasiteten på grunn av småkraft, vindkraft, og andre fornybare 

energikilder. Denne vil trolig øke betydelig ettersom det er innført en ordning med 

grønne sertifikater for elektrisitetsproduksjon som gir betydelig økonomisk incentiv for 

utbygging frem til 2020. Norske myndigheter anslår at sertifikatordningen vil gi ca 13 

TWh fornybar kraft i Norge (det samme er anslått for Sverige som Norge får felles 

sertifikatmarked med). Mer om grønne sertifikater kan man finne på internettsidene til 

NVE (www.nve.no). 

Den økte produksjonen er et resultat av netto underskudd av kraft i tørrår samt 

overføringskapasitet, med den nye sertifikatordningen for elektrisk produksjon har man 

også tatt økende hensyn til at ny produksjon skal gi lavere utslipp av drivhusfremmende 

gasser. Kabelforbindelsene til Nederland og Danmark gir Norge bedre forsyning av energi 

i tørrår, og mulighet til økt eksport i år med mye nedbør.  

http://www.nve.no/
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I Norge jobbes det også for en mer effektiv energibruk. Det er besparelser på å endre 

forbruksmønsteret for eksempel ved hjelp av ny teknologi. Enova er et statsforetak som 

fremmer tiltak for strøm/energibesparelser (for eksempel med å gi støtte til konkrete 

prosjekter).  

5.2 Potensial for småkraftverk 
NVE har utviklet en metode for digital ressurskartlegging av små kraftverk mellom 50 og 

10000 kW. Metoden bygger på digitale kart, digitalt tilgjengelig hydroligisk materiale og 

digitale kostnader for anleggsdeler. 

Kraftverkene er delt opp i ulike kategorier; samlet plan 1000-9999 kW, 50-999 kW under 

3 kr/kWh, 1000-9999 kW under 3 kr/kWh, 50-999 kW mellom 3 og 5 kr/kWh og 1000-

9999 kW mellom 3 og 5 kr/kWh.  

Potensialet er funnet for hver kommune i hele landet. Tabell 11 viser potensialet for 

småkraftverk i Lillehammer kommune. 

Tabell 11 – Potensialet for småkraftverk i Lillehammer kommune 

Samlet plan 
50-999 kW under 

3 kr/kWh  
1000-9999 kW 
under 3 kr/kWh 

50-999 kW 
mellom 3 og 5 

kr/kWh 

1000-9999 kW 
mellom 3 og 5 

kr/kWh Sum 

Stk MW GWh Stk MW GWh Stk MW GWh Stk MW GWh Stk MW GWh Stk MW GWh 

0 0 0 3 1,4 5,8 0 0 0 8 2,2 9,1 0 0 0 11 3,7 14,9 

 

En eventuell utnyttelse av potensialet vil bety et inngrep i naturen. Hvor stort dette 

inngrepet er, vil variere fra kraftverk til kraftverk. Det er ikke snakk om store 

utbygginger, men anleggene vil allikevel kunne ha en innvirkning på miljøet rundt. 

Hvilke nettmessige konsekvenser en eventuell utnyttelse av beregnet potensial vil gi er 

ikke klare. Enkelte steder vil en bygging av kraftverk kunne bety et behov for 

kapasitetsøkning i høyspent- eller lavspentnettet. I Eidsivas konsesjonsområde vil det 

muligens være mange avsidesliggende elver/bekker som har et utnyttbart kraftpotensial. 

Dette vil kunne bety store investeringer i nettet som vil gjøre hele prosjektet ulønnsomt. 

Dette er en skrivebordskartlegging, og en viss usikkerhet er helt klart til stede. 

Potensialet viser en mulighet for utbygging av småkraft i kommunen, men er grundigere 

analyse vil være nødvendig før en eventuell utbygging av kraftverk starter. 

5.3 Oversikt over regulerte områder 
Arealplanen ble revidert i 2011 med godkjenning i kommunestyret i desember. Det er 

her anslått et behov for 2200 boenheter inneværende planperiode, det vil si 2011-2024. 

Dette betyr ca 180 boenheter pr år. Tabell 12 viser eksisterende avsatte boligområder og 

områdene satt opp i den reviderte arealplanen som ble godkjent i kommunestyret i 

januar 2012. 

Tabell 12 – Oversikt over regulerte områder. 

Kombinerte arealer næring/bolig 

Omr. 

nr. 

Områdenavn Ant. b.e. Ant. daa Daa  

dyrka mark 

Områdetype Prioritet 

1 Sentrum 300-500  -  0 N1 1b Fortetting 

2 Busmoen 200-350 45 0 BN 1b Transformasjon 

3 Sorgendalsjordet 50-100 28 0 BN 1b Transformasjon 

4 Rosenlund til Lhr. Meieri 750-1000 300 0 BN 1b Transformasjon 

5 Industrigata nord 177 0 BN 1b Transformasjon 

 Borettslagsfortetting m.m. 450-550  0 B2 1b Fortetting 
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6 Røyslimoen bydelssenter 10-20  5.2 0 N1 Uten prioritet 

Totalt: 1760-2520 555 0   

 

Boligarealer 

Omr. 

nr. 

Områdenavn Ant. b.e. Ant.  

daa 

Daa  

dyrka 
mark 

Område 

type 

Prioritet 

7 Søre Ål - Hage 150-200 65 49 B2 1a Søre Ål 

8 Nordsetervegen-Pålsrudvegen- 

Kantvegen 

100-150 233 0.04 B1 1c Øvre Ålsbygda 

9 Rustadvegen/Åsstuevegen 10-15 55 0 B1 1c Øvre Ålsbygda 

10 Ved Skihytta 5 13 0.04 B1 1c Øvre Ålsbygda 

11 Nordsetervegen vest 10 39 0 B1 1c Øvre Ålsbygda 

13 Åsmarkvegen 100 285 0.03 B1 2 Søre Ål 

14 Solhøgda - Solhøgdavegen 50-100 50 0.07 B1/B2 Uten prioritet Røyslimoen 

15 Granittlia 8-10 6 0 B1 Uten prioritet Røyslimoen 

16 Røyslien-Veltlien 300-350 300 11.5 B1 2 Røyslimoen 

17 Røyslistuen-Hesmervegen 100-150 157 11.7 B1 2 Røyslimoen 

18 Leirvika 7-10 13 1.3 B1 Uten prioritet Grendemiljø 

19 Berg 7-10 16,5 3.8 B1 Uten prioritet Grendemiljø 

20 Haugerenga vest 20 30 0 B1 Uten prioritet Grendemiljø 

21 Saksumdalen 20-30 52 18 B1 Uten prioritet Grendemiljø 

22 Søre Ål 5-7 14.4 0 B1 Uten prioritet Bydel 

       

Totalt nye boligarealer: 892-1167 1427 96   

       

 LNFb – Nordre Ål  10  5.9 LNFb Uten prioritet Bynært 

 LNFb – Søre Ål 10  18.9 LNFb Uten prioritet Bynært 

 LNFb - Roterud 50-60  20.3 LNFb Uten prioritet Grendemiljø 

 LNFb - Rudsbygd 5-10  4.8 LNFb Uten prioritet Grendemiljø 

 LNFb - Saksumdal 40  31.5 LNFb Uten prioritet Grendemiljø 

Totalt LNFb-områder: 130  81   

       

Totalt nye boligarealer og LNFb: 1020-1297  177   

 

Eksisterende udisponerte boligarealer 

Omr. 

nr. 

Områdenavn Ant. b.e. Ant.  

daa 

Planstatus Merknad Prioritet 

23a Søre Ål Skogen sør 170 288 Regulert Under utbygging 1a 

23b Søre Ål Skogen nordre/nedre 30  Regulert  Under utbygging 1a 

24 Nordre Ål Knipen 45 24 Uregulert  1a 

25 Øvre Ålsbygda Fagstadlia 70 164 Regulert  Under utbygging 1a 

26 Øvre Ålsbygda Sagbakken 60 20 Regulert  Under utbygging 1a 

27 Øvre Ålsbygda Ersgård 70  Regulert  Under utbygging 1a 

28 Øvre Ålsbygda Akebakken 40  Regulert Klart for utbygging 1a 

29a Vingnes Ravnum 20  Regulert Plan fra 1990 1a 
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29b Vingnes Øyjordet 30 65 Uregulert Regulert til landbruk 1a 

29c Vingnes Øyresrønningen 10 37 Regulert Nær utbygd 1a 

30 Jørstadmoen Mønningen 15  Uregulert  1a 

31 Jørstadmoen Onsumbrenna 15  Uregulert  1a 

32 Fåberg Lundgårdsløkka 17  Regulert Ikke påbegynt 1a 

33 Fåberg Prestgardsskogen 60(70) 196 Uregulert  1a 

34 Fåberg Steinkista 10  Uregulert  1a 

35 Fåberg Tune 10 13 Uregulert  1a 

36 Fåberg Søreng 25 21 Uregulert  1a 

37 Vingrom Spakrud 20 44 Uregulert  1a 

38 Vingrom Jevnebakken 20 16 Uregulert  1a 

39 Vingrom Haugerenga 20 23 Regulert Klart for utbygging 1a 

40 Rudsbygd Almebakken 25 33 Regulert Klart for utbygging 1a 

41 Fåberg nord Skog 20 52 Uregulert  1a 

Totalt boligarealer: 802     

 

Næringsarealer 

Omr. 

nr. 

Områdenavn Ant. 
daa. 

Daa  

dyrka mark 

Områdetype Merknad 

42 Hage 14 13.5 N3 Tidligere avsatt byggeområde 

 Hovemoen sør - 
Forsvaret 

  Militært formål Må frigis til sivilt formål før omdisponering til 
evt. næringsformål 

      

Eksisterende udisponerte næringsarealer (2011): 

43 Hovemoen 400 0 N3 Ca. 200 daa regulert, noe vanskelig 
tilgjengelig pga. av grusressurser og 
drikkevannsrestriksjoner 

44 Vormstuen  30  N4 Uregulert. Kompetanse 

45 Storhove sør  55 0 N3/N4 Regulert. Næring/Kompetanse 

46 Storhove sør HIL 36  N4 Regulert. Kompetanse 

47 Birkebeineren skistadion 92  N5 Regulert. Reiseliv 

48 Huseskogen 100 0 N5 Regulert. Reiseliv 

49 Vingrom 30  N3 Regulert. Næring 

Totalt ant. daa 757 13.5   

 

Fritidsbebyggelse 

Omr. 

nr. 

Områdenavn Ant. e. Ant. daa Daa  

dyrka mark 

Områdetype Merknad 

50 Nordseter HV-leir  79 0, skog N5/F1  

51 Nordseter v/Landetjern  86 0, skog F2  

Totalt:  165 0   

 

Eksisterende udisponerte arealer til fritidsbebyggelse 

Omr. 

nr. 

Områdenavn Ant. e. Ant. daa Daa  

dyrka mark 

Planstatus Merknad 

52 Fåberg Vestfjell Sjogvatna 40  0 Delvis regulert Områdeanalyse 
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53 Hokna  330  0 Under regulering Planprogram 

54 Bårdsengsetra 200  0 Regulert Under utbygging 

Totalt: 570  0   

 

Oppsummert gir dette et potensial for utbygging av boenheter gruppert etter prioritering: 

Uten prioritering:  Nye områder, bydeler og grender ca. 300 boenheter.  

Prioritet 1a:  Eksisterende ikke utbygde områder avsatt i tidligere plan ca. 1000 

boenheter. Andel 40 % = 400 boenheter. 

Prioritet 1b:  Fortetting og transformasjonsområder ca. 2000 boenheter. Andel 30 

% = 600 boenheter. 

Prioritet 1c:  Nye utbyggingsområder øst/vest ca. 180 boenheter. Andel 50 % = 

90 boenheter. 

Prioritet 2:   Nye utbyggingsområder Søre Ål og Røyslimoen 500-600 boenheter 

 

5.4 Arbeid gjort i kommunen, klima- og energiplan 
I 1996 satte kommunen i gang et prosjekt hvor de satte fokus på energiforbruket i 

kommunale bygg. Dette resulterte i en femårig handlingsplan for ENØK. 

Her ble energiforbruket i et antall større bygg kartlagt for å finne sparepotensialet. Det 

ble satt et mål om å spare 1,8 GWh, og dette ble oppnådd.  

Dette ble videreført, og nå har alle større bygg ukentlig energioppfølging. Alle målere blir 

lest av hver mandag, og det er opp til vaktmesterne å følge med og finne årsak til 

eventuelle avvik.  

Kommunen har utarbeidet en klima- og energiplan med støtte fra Statens 

forurensningstilsyn. Denne var ferdig i 2001. Dette er en handlingsplan for å redusere 

luftforurensingen i kommunen. Det er satt opp konkrete tiltak for å redusere utslipp av 

klimagasser og lokal luftforurensning. For å nå de målene som er satt, er det nødvendig 

å se på hele energibruken, blant annet oljekjeler. I 2007 ble siste versjon av planen 

ajourført. Mange av disse byggene ligger nå i Eidsiva bioenergi AS sine planer for 

fjernvarme i Lillehammer kommune. 

Kommunen har også igangsatt et arbeid som skal føre fram til Miljøfyrtårnsertifisering av 

alle kommunale enheter.  Energibruk er en viktig del av analyser og tiltak som leder fram 

mot miljøfyrtårnsertifikatet.  I løpet av 2012 er målet å sertifisere alle enheter i 

kommunen. 

5.5 Fremtidige utfordringer og tiltak 
Hovedoppgaven til Eidsiva Energi er å frembringe energi til alle som ønsker det. I tillegg 

skal Eidsiva være en viktig aktør i arbeidet med å redusere energibruken og arbeide for 

få til en bedre utnyttelse av energien. 

For å klare dette er det mange tiltak som kan iverksettes. 

En viktig oppgave blir å klare å utnytte kunnskapen opparbeidet hos kommunens 

driftpersonell gjennom energioppfølging av egne anlegg. Utfordringen blir å finne på 

hvilken måte dette kan optimaliseres, og hvordan kunnskapen kan videreføres til andre 

aktører, for eksempel private forbrukere.  

I forbindelse med økte strømpriser og energidebatt i media kommer det frem at det er 

behov for økt kunnskap rundt energi. For å få til en generell kompetanseheving i 

samfunnet, gjelder det å finne den pedagogisk riktige måten å tilrettelegge stoffet på, 

slik at det hele blir forståelig for alle. 
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Mye av problemet i dagens energidebatt er at veldig mye av det som blir sagt er for 

teknisk, og budskapet blir uforståelig for de fleste. De eneste som henger med, er de 

som allerede har de forutsetninger som trengs for å forstå hva det snakkes om. 

For å nå de ulike gruppene er det flere mulige kanaler dette kan gjøres gjennom. 

Hjemmesidene til kommunene og energiselskapet er et sted det går an å samle 

informasjon til de forskjellige gruppene. I forbindelse med skolen er det muligheter for å 

tilrettelegge stoffet og lage til et utdanningsopplegg rundt temaet energi. 

Det blir mer og mer nødvendig for planleggere i e-verk å tenke på helhetlige løsninger, 

og ikke bare gjøre det man er vant med fra tidligere. Å tenke alternativt må etter hvert 

bli en del av arbeidet med de ulike prosjektene på grunn av de begrensede ressursene i 

vannkraftproduksjonen. 

I planleggingsfasen er det viktig at det tas hensyn til alle mulige løsninger. Det er mange 

elementer som må tas med i vurderingen. Rammebetingelsene ligger i grunn, og det er 

derfor nødvendig å optimalisere energisystemet for å utnytte investeringene best mulig.  

Ved økning i kapasitet kan det være andre energiløsninger som egner seg ved siden av å 

kun bytte til en større transformator eller øke tverrsnittet på linja. 

Ved nybygg og rehabiliteringer bør det ses på alternativer til helelektrisk oppvarming. 

Dette kan i tillegg til fjernvarme for eksempel være varmepumpe med jordvarme som 

kilde i vannbårent oppvarmingssystem. Ettersom nye energikilder kommer inn i 

vurderingen, blir utfordringen å få samspillet mellom de ulike energikildene til å fungere 

optimalt. 

Etter hvert som nye teknologier tas i bruk, synker investeringskostnadene etter en tid. 

Dette kan gjøre at andre oppvarmingskilder kan komme i betraktning.  

Det vil være en utfordring å få til en bedre utnyttelse av tilgjengelig energi. I tillegg vil 

det være behov for mulige klimatilpasninger av energisystemet, men hva dette 

inkluderer er det vanskelig å si så mye om. 

Konsesjonsområdet til Eidsiva er av områdene i landet med mest tilgjengelige 

bioenergikilder på grunn av de store skogarealene, og potensialet for å øke aktiviteten på 

produksjonssiden må kartlegges. På forbrukssiden er det økning allerede i dag. 

Innen 1/1-2017 skal alle strømmålere være byttet ut med nye målere med automatisk 

avlesning hos alle nettkunder. Det nye systemet er kalt Smart Strøm. Begrunnelsen for 

navnet er at teknologien er smart både for kunder, samfunn og klima: 

 Det går en strøm av informasjon både til og fra de nye målerne.  

 Målerne gjør det enklere for oss å bruke strømmen smartere enn før.  

 Strøm er smart for klimaet, fordi det er en av få utslippsfrie energibærere. 
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7 Vedlegg 

7.1 Ulike energikilder 
Energi produseres og brukes. Det ideelle er at dette gjøres på samme sted, men i mange 

tilfeller er det stor avstand mellom produksjon og utnyttelse, og energien må derfor 

overføres gjennom en energiinfrastruktur. Dette medfører at investeringene i mange 

tilfeller blir for høye, og energiløsningen er vanskelig å forsvare økonomisk. Når det 

gjelder elektrisitet er det bygget ut en infrastruktur som kan utnyttes ved videre 

utbygginger, mens for fjernvarme har man gjort større investeringer i senere år for å få 

bygd ut infrastruktur. Situasjonen er likevel ikke ensartet. For eksempel kan man i 

solrike land få god utnyttelse av solenergi uten utbygd infrastruktur til oppvarming av 

vann. 

I dette kapitelet betraktes ulike aktuelle energikilder. Man ser på bruken av disse samt 

fordeler og ulemper med disse. 

7.1.1 Elektrisk energi – vann 

Elektrisk energi er omdannet energi fra kilder som vann, kjernekraft, varme og gass. I 

Norge er det i all hovedsak vann som anvendes gjennom vannkraftverk. 

Elektrisk kraft regnes som fornybar når den produseres i vannkraftanlegg, men ikke 

fornybar når den kommer fra termiske kraftverk. Det er i hovedsak slike kraftverk i 

sentraleuropa. Norge har hatt netto import av elektrisk kraft i fyringssesongen de senere 

årene. 

Bildet under viser Hunderfossen kraftverk i Lillehammer kommune. 

 

Figur 9 – Hunderfossen kraftverk 

Den elektriske energien må overføres til forbruker via et eget nett, som igjen gir små tap 

til omgivelsene. 

Bolig, næringsbygg og annen infrastruktur er fullstendig avhengig av elektrisk strøm til 

belysning og strømforsyning av apparater som støvsuger, komfyr, tv, video, pc etc. 

Oppvarming av boliger og næringsbygg bruker hovedsakelig også elektrisitet som 

energikilde. Dette er et særpreg i Norge i forhold til andre land i Europa. 

Mini- og mikrokraftverk er små vannkraftverk som har blitt mer og mer aktuelle de siste 

årene.  

Fordeler: 

 Allerede etablert en infrastruktur. 

 God erfaring. 
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 Kostnadseffektiv metode. 

 Med hensyn på utslipp av miljøfarlige gasser er dette en meget god løsning. 

 

Ulemper (gjelder ikke mini- og mikrokraftverk):  

 Infrastrukturen krever arealmessig stor plass. 

 Vann som kilde til elektrisitet er en knapphetsfaktor i Norge. 

 Ved normal år med nedbør og med et rimelig høyt forbruk av strøm forbrukes mer 

elektrisk energi enn vi kan produsere, og det er per i dag ikke politisk stemning for 

å bygge ut nye, større vannkraftverk. 

7.1.2 Bioenergi 

Denne energien er fornybar og produseres ved forbrenning av biomasse som for 

eksempel organisk avfall, ved, skogsflis, bark, treavfall, husdyrgjødsel, halm, biogass fra 

kloakkrenseanlegg og deponigass fra avfallsdeponier. Varmen kan distribueres gjennom 

luft eller et vannbårent anlegg via et sentralt eller lokalt distribusjonsanlegg. 

Foredlet biobrensel er typisk pellets og briketter, og mer energieffektiv enn tradisjonell 

ved. 

 

Figur 10 – Pellets 

Eksempel på produksjon, distribusjon og bruk: 

 Avfallsforbrenning blir brukt til oppvarming av vann som igjen distribueres til 

boliger og næringsbygg gjennom et eget nett. Jo lengre avstanden er, jo dyrere blir 

distribusjonen. 

 En enkel pelletskamin produserer varme på stedet i en bolig, hvor 

varmedistribusjonen er luftbåren. 

 En pellets fyrkjel, sentral anlegg, kan distribuere energien via et vannbårent anlegg 

i et bygg. 

 

Figur 11 – Pelletskjel 
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Det årlige uttaket av bioenergi i Norge ligger på ca. 16-17 TWh, noe som er ca 6% av det 

årlige energibehovet i Norge. Beregninger viser at det nyttbare potensialet - dvs. den 

mengden som det er teknisk, økonomisk og økologisk forsvarlig å ta ut - kan dobles til 
30-35 TWh per år. 

 

Figur 12 – Børstad Varmesentral i Hamar. 

Fordeler: 

 Et miljømessig godt alternativ, basert på fornybare og lokale ressurser. 

 Trevirke er CO2-nøytralt og trebasert bioenergi er i vekst. 

 Et godt alternativ til olje- og elektrisitetsoppvarming. 

 Mange boliger har kaminer/peiser som kan utnytte bioenergi, og være et alternativ 

til elektrisitet i perioder hvor prisene er høye, og det er lite vann i magasinene. 

 Forholdsvis rimelig. 

Ulemper: 

 Større bioenergianlegg med overføringsnett er kostbart. 

 Kan bli mer konkurransedyktig først med økte priser på elektrisitet og olje. 

 Produksjon av foredlet bioenergi har ingen opparbeidet verdikjede, og har, i dag, 

ofte en for høy kostnad ved etablering av mindre produksjonsanlegg (inkludert 

boliger). 

 Mangel på langsiktige avfallskontrakter til tilstrekkelig lønnsomme priser som sikrer 

tilfredsstillende grunnlast og en viktig del av sentralens inntektsgrunnlag. 

 Problemer med god fysisk lokalisering av forbrenningsanlegget i forhold til 

anleggets varmekunder. 

7.1.3 Varmepumpe 

En varmepumpe utnytter lavtemperatur varmeenergi i sjøvann, elvevann, berggrunn, 

jordsmonn eller luft. Varmekilden bør ha stabil temperatur, men ikke for lav. Det er 

viktig at varmekilden har stabil og relativ høy temperatur (dess mer energi kan den gi fra 

seg), slik som sjøvann og berggrunn. 

Varmepumpen må tilføres elektrisitet, men kan gi ut 2-4 ganger så mye energi. 

Pumpen installeres som oftest hos forbruker, og kan også overføre varmen til vannbåren 

installasjon, gjerne gjennom et sentralt anlegg i en større installasjon eller små mindre 

lokale anlegg. 

Fordeler: 

 Et godt alternativ for å redusere elektrisitetsforbruket, og har blitt et populært 

alternativ de siste 10 årene. 

 Lave driftskostnader. 

 Miljømessig et godt alternativ. 

Ulemper: 

 Høye investeringskostnader i forhold til elektriske panelovner. 

 Man trenger regelmessig vedlikehold (panelovner trenger nesten ikke dette). 
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7.1.4 Petroleumsprodukter 

Olje er en ikke-fornybar energikilde. Energien produseres ved forbrenning, og varmen 

kan distribueres gjennom luft eller et vannbåret anlegg via et sentralt eller lokalt 

distribusjonsanlegg. 

Olje er et fossilt brensel, og dette medfører netto tilskudd av CO2 til atmosfæren. 

Forbrenning av CO2 gir også forurensning til omgivelsene som NOx, SO2, partikler og 

støv.  

Fordeler: 

 Lave driftskostnader. 

Ulemper: 

 Gir økt utslipp av klimagass 

 Gir økt utslipp av forurensende partikler 

 Gamle anlegg representerer en forurensning 

 Begrensede reserver  

7.1.5 Spillvarme 

Under produksjonen til industribedrifter blir det ofte sluppet ut spillvarme til luft eller 

vann uten at det utnyttes til andre formål. 

Denne varmen kan utnyttes til oppvarming av bygninger eller optimalisering av 

industriprosessen. 

Fordeler: 

 Utnytter allerede produsert energi. 

 Økonomisk lønnsomt ved korte overføringsavstander og høy temperatur på 

spillvarmen.  

Ulemper: 

 Brudd i produksjonen hos industrien kan gi brudd i varmeleveransen hvis ikke det 

ikke er bygget alternativ energiforsyning. 

 Ved lange overføringsavstander er det svært ofte ikke lønnsomt.  

 Studier angir at det realistiske nivå for utnytting av spillvarme er langt lavere enn 

potensielt tilgjengelig energimengde.  

7.1.6 Solenergi 

Sola er en fornybar energikilde som gir tilstrekkelig varme til at menneskene kan leve på 

jorden. Men å bygge en kostnadseffektiv omforming av solenergi til spesielt elektrisitet i 

storskala har en ennå ikke lykkes med. 

Energiløsningen som typisk anvendes i dag: 

 Elektrisitetsproduksjon. 

 Oppvarming av huset ved bevisst valg av bygningsløsning. 

 Varmeproduksjon og overføring gjennom et varmefordelingssystem. 
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Figur 13 – Solcellepanel 

Fordeler: 

 Utnytter en evigvarende energikilde. 

 Naturlig å anvende i områder der vanlige energikilder ikke er lett tilgjengelig, som 

for eksempel vanlig elektrisitet på hytter og fritidshus. 

Ulemper: 

 Høye kostnader ved å etablere solceller for energiforsyning. 

7.1.7 Naturgass 

Naturgass er en ikke fornybar energikilde som hentes opp fra grunnen (I Norge: sjøen) 

og overføres via gassrør til deponier via ilandføringssteder. Gassen kan fordeles til 

forbruker via en utbygd infrastruktur eller transportmidler. Gassen forbrennes på stedet 

og produserer varme, eller varme kan distribueres via et vannbåret distribusjonssystem. 

Gass kan også selvfølgelig være kilden til elektrisitetsproduksjon eller kombinasjoner av 

varme og elektrisitet. 

Fordeler: 

 Økonomisk lønnsomt ved korte overføringsavstander. Det er derfor naturlig å 

distribuere gassen allerede ved ilandføringsstedet. 

 Norge har store reserver som kan utnyttes innenlands, men som eksporteres i stor 

skala til utlandet i dag. 

Ulemper: 

 Ikke fornybar energikilde. 

 Økonomien er avhengig av lengde på nødvendig rørdistribusjon. 

 Klimagassutslipp 

7.1.8 Vindkraft 

Vind er en energikilde som fortrinnsvis produserer elektrisitet. En utfordring i Norge med 

vindkraft er at ressursene ofte ligger langt fra lastsentrene eller sterke punkt i 

sentralnettet. Slik krever storstilt utbygging mange plasser store investeringer i kraftnett. 

Dette er investeringer som dels ser ut til å komme på plass ved at Statnett bygger nye 

forbindelser i sentralnettet.  

Vindkraft sterkt voksende på verdensbasis. Ved utgangen av 2009 var det installert ca 

159 GW vindkraft i verden, ved utgangen av 2010 hadde installert vindkraft i verden økt 

til 194 GW. 
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Figur 14 – Vindmøller på Hitra 

Fordeler: 

 Fornybar energikilde. 

 Mulighet å produsere betydelig mengder med elektrisitet fra vindkraft i Norge. 

Teoretisk verdi er tidligere antatt å være 76 TWh. Flytende offshore vindkraft er en 

teknologi under utvikling som har potensial for å øke mulig vindproduksjon drastisk 

i forhold til teoretisk verdi på 76 TWh.  

Ulemper: 

 Gir et inngrep i landskapet – estetisk innvirkning. 

 Høyere produksjonskostnad enn vannkraft i dag, men økning i prisene i et knapt 

marked og gunstigere rammebetingelser kan endre på dette. 

7.1.9 Kullkraft  

Kullkraft har vært den mest voksende energikilden i verden i en del år først på 2000 

tallet. Årsaken er stor tilgang på ressurser, store reserver, lett å transportere, relativt lav 

kostnad og sterk økning i energibruk i folkerike land som for eksempel Kina og India. Det 

er forventet at bruken av kullkraft også i tiårene fremover vil øke men at veksten vil flate 

ut. Som med olje og naturgass benyttes kull til brensel i varmekraftverk. Kullkraft slipper 

normalt ut betydelig mye mer CO2 som et tilsvarende gasskraftverk når man ser vekk i 

fra mulig CO2 håndtering. I en del tilfeller snakker man i størrelsesorden 2 ganger mer.  
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Figur 15 – Prediksjon av bruk av energi fra ulike kilder frem til 2035 (reelle tall 

til og med 2008). Kilde: US Energy information administration 

(http://www.eia.gov/forecasts/ieo/world.cfm, gyldig 20/1 2012) 

Fordeler: 

 Lave kostnader 

 Store ressurser 

 Lett å transportere 

Ulemper: 

 Gir økt utslipp (relativt sett mye større naturgass) av klimagass 

 Gir økt utslipp av forurensende partikler 

 Gamle anlegg representerer en forurensning 

7.1.10 Kjernekraft 

Kjernekraft har blitt mer aktualisert de siste år på grunn av sterkt økende utslipp av 

klimagasser i verden i dag og forventet økning i de neste tiårene. I praksis er det trolig 

bruk av alternativer til fossilt brennstoff som kan få bukt med klimagassutslippene. Det 

er lite trolig at man med økning i verdens befolkning og økonomisk utvikling i 

utviklingsland vil bruke mindre energi. Kjernekraft er derfor aktualisert gjennom at disse 

i drift ikke slipper ut klimagasser som karbondioksid eller metan og samtidig kan 

produsere elektrisk kraft i stor skala med etablert teknologi. Kjernekraft utnytter 

kjernefysiske prosesser til å produsere varme som igjen kan drive en dampturbin og 

produsere elektrisitet. Et kjernekraftverk er altså et varmekraftverk med kjernefysisk 

materiale som brennstoff. Man er avhengig av god kjøling av reaktoren og sterke 

sikkerhetstiltak for å hindre radioaktiv forurensing. Kjernekraft har et enormt 

forurensingspotensial både under drift og på grunn av avfallshåndtering, noe som er 

deler av årsaken til at utbyggingen i det meste av den vestlige verden har stanset opp.   

http://www.eia.gov/forecasts/ieo/world.cfm


 34 

Fordeler: 

 Etablert teknologi  

 Kan bygges i stor skala 

 Kan gi nasjoner uavhengig energiforsyning (fjerner politiske pressmiddel fra andre 

land)  

 Gir ikke klimagassutslipp i vanlig drift 

Ulemper: 

 Enorme konsekvenser om noe går helt galt under drift (slik man nesten fikk et 

eksempel på under tsunamien i Japan i 2011) 

 Avfallshåndtering av radioaktivt materiale (både langtidslagring og sikring under 

transport og lagring slik at materialet ikke kommer i gale hender) 

 Vil alltid ha et potensial å gi muligheter for styresmakter eller andre med feil 

hensikter å kunne skade, enten ved forurensende materiale eller muligheter for 

atomvåpen  

 

 

Figur 16 – Prediksjon av utviklingen i utslipp av klimagasser. Kilde: US 

Environmental Protection Agency 

(http://www.epa.gov/climatechange/emissions/globalghg.html gyldig 

20.01.2012) 

7.2 Forklaring av statistikken 
Tallene for elektrisitetsbruken for 2002-2010 er hentet fra Eidsivas egne statistikker. 

Forbrukstallene for andre energikilder enn elektrisitet er hentet fra REN/SSB. Disse er det 

ikke gått noe mer gjennom. 

Statistikken er temperaturkorrigert. Graddagstallene ble hentet inn for Lillehammer på 

met.no. I benyttet beregningsmetode brukes gjennomsnittsverdi for de siste årene for 

beregning av referanseverdi. Dette kan medføre endringer i de temperaturkorrigerte 

tallene fra år til år grunnet endringer i referanseverdien. 

I tallene fra SSB, REN og NVE vil det være noe usikkerhet. Spesielt i forbrukstallene for 

andre energikilder enn elektrisitet. 

http://www.epa.gov/climatechange/emissions/globalghg.html%20gyldig%2020.01.2012
http://www.epa.gov/climatechange/emissions/globalghg.html%20gyldig%2020.01.2012
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7.3 Statistikk  
Her er en oversikt over energiforbruket fordelt på de ulike forbruksgruppene.   

Tabell 13 – Energiforbruk for Primærnæring 

Primærnæringen (GWh) 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Elektrisitet 5,2 5,2 5,4 5,3 4,8 

Kull, kullkoks, petrolkoks   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ved, treavfall, avlut. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gass 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bensin, parafin  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spesialdestillat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tungolje, spillolje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avfall  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Tabell 14 – Energiforbruk for Industri og bergverk 

Industri, bergverk (GWh) 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Elektrisitet 21,4 21,7 42,0 45,5 25,8 

Kull, kullkoks, petrolkoks   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ved, treavfall, avlut. 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 

Gass 0,8 0,9 4,6 7,8 1,2 

Bensin, parafin  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spesialdestillat 8,2 6,9 6,8 3,6 4,1 

Tungolje, spillolje 3,0 3,2 0,0 0,0 0,0 

Avfall  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Tabell 15 – Energiforbruk for tjenesteyting 

Tjenesteyting (GWh) 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Elektrisitet 280,1 248,4 229,4 237,1 250,5 

Kull, kullkoks, petrolkoks   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ved, treavfall, avlut. 6,8 10,4 10,8 6,1 6,9 

Gass 8,6 14,7 9,1 12,1 22,1 

Bensin, parafin  0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 

Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spesialdestillat 34,5 34,8 33,9 23,1 24,6 

Tungolje, spillolje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avfall  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Tabell 16 – Energiforbruk for Husholdninger 

Husholdninger (GWh) 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Elektrisitet 188,1 189,2 190,9 188,6 192,0 

Kull, kullkoks, petrolkoks   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ved, treavfall, avlut. 66,7 57,9 52,0 52,4 54,2 

Gass 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

Bensin, parafin  7,3 6,8 5,2 4,7 4,7 

Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spesialdestillat 9,1 9,4 8,1 5,0 4,2 

Tungolje, spillolje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avfall  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Tabell 17 – Totalt energiforbruk i kommunen 

Sum forbruk (GWh) 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Elektrisitet 494,9 464,6 467,7 476,5 473,0 

Kull, kullkoks, petrolkoks   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ved, treavfall, avlut. 73,5 68,3 62,9 58,5 62,3 

Gass 9,9 16,1 14,1 20,3 23,6 

Bensin, parafin  7,7 7,4 5,6 5,1 5,0 

Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spesialdestillat 51,8 51,0 48,8 31,6 32,9 

Tungolje, spillolje 3,0 3,2 0,0 0,0 0,0 

Avfall  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum 640,7 610,6 599,0 591,9 596,9 

 


