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Definisjon av potensial 

• Forskjellen mellom dagens energibruk og et 
gitt ambisjonsnivå Teoretisk 

• Begrensninger som følge av vernehensyn 

• Bygningsfysiske og tekniske begrensninger Teknisk 

• Tiltak som er lønnsomme gitt 
avkastningskrav, energipriser, 
tiltakskostnader mv 

Økonomisk 

• Ikke-tekniske og ikke-økonomiske barrierer 
og drivere Realistisk  



Tre delstudier 

 

 

 

Nye bygninger Eksisterende bygninger 

Tidshorisont - 2020 2020-2040 - 2020 2020-2040 

Boliger Lavenergi/B TEK10/C 

Næringsbygg Lavenergi/B TEK10/C 

Passivhus  

(bolig, næring) 
Passivhus/A 

Nær nullenergi-

bygninger 

Passivhus/ 

Lavenergi/A 

Nær nullenergi-

bygninger 

Fokus på beslutningstager: - bottom-up tilnærming 

- levert energi 

 



Yrkesbygg 



Yrkesbygg 

Teknisk potensial 2020 



Yrkesbygg 



Yrkesbygg 



Bolig 



Bolig: Teknisk potensial 2010 



Passivhus og nær 

nullenergibygninger 



Passivhus og nær nullenergibygninger 

Teknisk potensial 

 

 

 

 

Økonomisk potensial 2040 

 



Passivhus og nær nullenergibygninger 

Hva som realiseres er avhengig av: 

• Hvor fort markedet utvikler seg, dvs hvor konkurransedyktig 

passivhus og nær nullenergibygg blir i forhold til forskriftsnivå 

• Innovasjonstakten i markedet 

• Forskriftsendringer 

• Virkemiddelutforming 

• Rehabiliterings- og nybygg-raten 

 

Uten aktiv politikk: ca 3 TWh 



Potensialer: oppsummering 

 

2020 (fra dagens nivå til TEK-10):  

Teknisk potensial: 32,9 TWh 

Realistisk potensial: 4,4 – 7,5 TWh 

 

2020 (fra TEK-10 til passivhusnivå): 

Teknisk potensial: 5 TWh 

 

2040 (fra TEK-10 til passivhus (2020) og nær nullenergibygg (2040) 

Teknisk potensial passivhus og nær lavenerginivå: 31,5 TWh 

 



Barrierer og muligheter 





Barrierer 



Markedsandel 

Markedssegment Innovatører Sen majoritet Etternølere 

Lønnsomhet 

Egenmotivasjon 

Sosiale normer 

Faktorer som påvirker 

energieffektiviseringsbeslutninger: 



Hva er et realistisk potensial? 

• Adressere planlagt rehabilitering og nybygg  

 

• Stimulere til ambisiøse energiytelsesnivå  

 

• Legges rehabiliterings- og nybyggrater til grunn: 

• Realistisk potensial boliger 1,4 – 3 TWh i 2020 

• Realistisk potensial yrkesbygg 3 – 4,5 TWh i 2020 

 

 



Næringsbygg 



Bolig: barrierer 



Vi er i ferd med å få et betydelig volum bygg  

med god energiytelse!  



www.enova.no/pob2012 

Takk for oppmerksomheten! 


