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Konklusjoner og veien videre (5 min) 

Tema: energi v/fagkoordinator Sylvia Skar, Norconsult AS 
 
Konklusjoner 
 
Mandag passivhus, forbildeprosjekter og pilotprosjekter 
 
BE og lavenergiprogrammet 
 
Tor Helge Dokka engasjerte forsamlingen 
 
Varierende ambisjonsnivå ift pilotprosjekter, kan konkretiseres bedre. 
Ambisjonsnivå passivhus på bolig og tilnærmet på næringsbygg på 
forbildeprosjekter. 
 
Anbefaler at ny standard for passivhus og lavenergibygg legges til grunn, selv 
om den er predefinert. 
 
Mange byer har konkrete pilotprosjekter 
 
Ift pilotprosjekter, ser det ut som vi får til prosjekter både på nybygg og rehab 
Ser ut som vi får et kompetanseløft knytet til det. Det er et kjempeløft. 
 
Forbildeprosjekter kan være utløsende for etterspørsel av kompetanse 
 
Kompetanseoppbygging må gjøres regionalt. Kommer til å mobilisere i 
stavanger/sandnes område. Spennende om vi kan arrangere regionale kurs. 
 
De som jobber på drift, trenger økt fokus 
Dele energi i to deler. 
Eksisterende bygg 
Nye bygg 
 
 
Tirsdag 

 
Handlingsprogram 
Mange gode prosjekter og tiltak i handlingsprogrammene. 
Lite sammenlignbare handlingsprogram. 
 
Behov for sammenlignbare målformuleringer mm. 
 



Se på hverandres planer og lære av hverandre. 
 
Mange tema som ikke ble diskutert, stort engasjement, og mange tema som er 
aktuelle for neste samling. 
 
Statlige bygg, hva skjer der? Staten skal komme mer på banen. 
 
Diskusjon 
Mange tema som skaper engasjement. 
Uklarhet rundt de samme temaene ift klimautslipp fra strøm 
CO2-faktorer diskusjonstema. 
Utfasing av oljekjeler 
Felles innkjøpsordninger for energi 
 
Bergen, regionale kompetansesenter, kommune, næringsliv. 
Lokal kompetansebygging 
 
Samarbeid i stedet for konkurranse 
Lagt opp til konkurranse mellom byene? Utvikle felles, og bli gode sammen i 
stedet for å konkurrere om å bli best. 
Gjennom samarbeid kan vi bli gode. 
 
Samarbeid, samhandling og kompetanse viktige stikkord for veien videre 
Samarbeid om konkrete problemstillinger i nettverket. Samhandling. 
Kompetanse på for eks klimagassregnskap 
 
Nettverket kan levere felles spørsmål, krav, til Enova, staten eller hva det skulle 
være for å få gjennomslagskraft. 
 
Gode spørsmål og innspill 
Må merke at man kommer inn i en framtidens by 
 
Forbildekommune. Oslo har jobbet mye med indikatorer og ønsker at man bruker 
det som er utarbeidet fra før. Nordiske kriterier. 
 
 
Avtaler 
 
Hvordan skal avtaleinngåelsen skje? 
Ikke helt klart. Pilotprosjekter helt klart et område for avtaleinngåelse. 
 


