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INNHOLD

INNLEDNING
Bygninger står for hele 40 % av verdens energiforbruk. Andelen 
er den samme i Norge. Skal forbruket og klimagassutslippene 
reduseres nasjonalt, er det derfor nødvendig at bygningene blir mer 
energieffektive.

Det er et paradoks at det ikke er større oppmerksomhet knyttet til 
bygningsmassens potensial for energikutt siden kunnskapen og 
teknologien for å drastisk redusere ressursbruken allerede er kommer-
sielt tilgjengelig.

I Energimeldingen har Stortinget satt som mål at Norge skal oppnå en 
energisparing på 10TWh i eksisterende bygningsmasse innen 2030.

Selv om målet og tidsfristen er tydelig kommunisert, inneholder ikke 
Energimeldingen eller Statsbudsjettet for 2017 konkrete, tydelige tiltak 
for å nå målet, eller vurderinger av hvor sannsynlig det er at målet nås.

En besparelse på 10TWh om 13 år krever mer rehabilitering av bygg og 
mer effektiv drift for å unngå energisløsing. Slike investeringer koster, 
og noen må ta på seg disse kostnadene. 

Sweco og miljøstiftelsen Zero har valgt å spørre en rekke av landets 
fremste utbyggere og finansinstitusjoner om deres vurderinger av 
realismen i målet om 10TWh reduksjon frem til 2030, og hvordan de 
selv opplever markedet og markedsutviklingen nå. Svarene er interes-
sante og danner et godt utgangspunkt for videre debatt. 
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METODIKK
Sweco og Zero engasjerte Kantar TNS til å gjennomføre en kvalitativ 
spørre undersøkelse blant ni ledende og sentrale byggherrer og aktører 
i finans bransjen.

Utvalget er spurt om myndighetenes mål om 10TWh i energisparing 
i  eksisterende bygningsmasse har ført til at de endrer strategi eller tilpasser 
seg byggsektoren på annen måte. Om de tror myndighetens krav vil utløse 
flere investeringer i byggenæringen. Hvor bevisste de mener leietakerne er til å 
velge energieffektive bygg, og om de mener nye kredittmodeller vil utløse flere 
investeringer i prosjekter med høye miljøambisjoner. 

Alle i panelet har fått fem spørsmål om deres syn på markedet og utviklingen 
i næringen. Byggeierne har i tillegg fått fem spørsmål om energieffektivisering 
og rehabilitering, mens finansinstitusjonene har fått spørsmål om sin risiko-
vurdering for denne type prosjekter. Svarene er anonyme.

Svarene er gruppert innen områdene økonomi, eier versus leier-problematikk 
og diskusjon rundt det offentliges ulike roller som leietaker, byggeier og 
 fast settelse av rammebetingelsene.

Undersøkelsen er interessant fordi den får frem hva en rekke av de største 
og mest sentrale aktørene i Norge mener om markedet og trender knyttet til 
energisparing. 

Samtidig er det viktig å være bevisst på at undersøkelsen har svakheter knyttet 
til det lave antallet respondenter i utvalget. Hverken mindre organisasjoner eller 
offentlige etater er inkludert. Den gir derfor ikke et helhetlig bilde av situasjonen 
i byggenæringen. Svarene som fremkommer bør derfor kombineres med andre 
undersøkelser og tilgjengelig informasjon fra andre kilder.

Vi vil poengtere at dette dokumentet i all hovedsak er basert på uttalelser 
i undersøkelsen gjennomført av Kantar TNS.

Innholdet beskriver ikke Zeros eller Swecos egen oppfatning av markedet eller 
hvilke tiltak Zero eller Sweco mener bør foretas. 
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Respondentene mener det er en betydelig større bevissthet 
knyttet til energieffektivisering enn for bare noen år siden, 
men identifiserer syv barrierer:

• Motstridende interesser mellom partene

• Leietakere må se sammenhenger

• Konservative utleiemeglere

• Forskjell på holdning og adferd

• Manglende offensiv fra det offentlige

• Vernetiltak

• Manglende finansiering av pilotprosjekter

De store aktørene sier de har gjennomført rehabiliterings-
prosjekter som har resultert i betydelig reduksjon i 
energiforbruket i enkeltbygg. De har selv valgt å ha høyere 
ambisjoner enn myndighetenes krav.

Undersøkelsen viser at markedet mener at investorer 
og långivere vil være pådrivere for bedre energisparing. 
Det påpekes spesielt at utenlandske investorer stiller 
absolutte krav til at byggene må ha lavt energiforbruk og 
være energieffektive, og dette må dokumenteres gjennom 
sertifisering. 

Videre ventes det at långiverne i mye sterkere grad vil stille 
krav til at byggene de finansierer skal være energieffektive. 
Bygg som er lite energieffektive kan risikere å få et 
risikopåslag, altså en noe høyere rente enn de beste 
byggene. De kan også bli nektet lånefinansiering. Å ikke 
bygge energieffektivt oppfattes nå som risikabelt, og at 
risikoen øker år for år.

Nye kredittmodeller med miljøscore er på vei inn i 
finansnæringen i Norge. Sammen med sertifiserings-
ordninger som BREEAM ventes disse å bidra til enda flere 
ambisiøse prosjekter for energieffektivisering.  Å foreta 
BREEAM-sertifisering oppfattes som kommersielt lønnsomt 
hos respondentene.

Undersøkelsen viser at de store profesjonelle aktørene 
mener at gunstig energiprofil er en styrke for bedriftenes 
omdømme, også ved rekruttering av ansatte. 

Respondentene mener at mange leietakere er mindre 
bevisste på energisparing enn det utbyggerne og 
långiverne er. Spesielt pekes det på at det offentlige står 
for en betydelig andel av leietakerne i store bygg, men at 
de er mer konservative enn de store private aktørene. Økt 
bevissthet og økte krav fra offentlige leietakere vil kunne 
dra markedet i retning mot mer energieffektive bygg.

Utviklingen går altså mot økt energisparing og mer 
energieffektive bygg, men flere barrierer står i veien for 
optimal utnyttelse av potensialet. Eksempelvis er det gjerne 
leietakerne som vil tjene mest på lavere energiforbruk, 
mens det er utbyggerne eller byggeierne som må ta på seg 
investeringskostnaden. Det er et dilemma som kan bidra til 
at gode miljøtiltak ikke blir gjennomført.

Flere av byggeierne som er blitt intervjuet sier at 
økonomisk støtte fra Enova har vært viktig for at noen av 
disse prosjektene er blitt utført.

Når det gjelder selve målet i Energimeldingen om sparing 
av 10 TWh innen 2030 på eksisterende bygg, svarer 
respondentene at et uttalt mål gir en bevisstgjøring, men 
det hadde vært mer effektivt dersom det var mer konkret og 
målrettet. 

Flere av byggeierne og de finansielle aktørene etterlyser 
mer ambisiøse krav fra myndighetene og sier at offentlige 
leietakere og byggeiere bør blir mer offensive i sitt arbeid 
med energisparing. Et konkret forslag er at offentlige 
leietakere bør stille strengere krav til energieffektivitet i 
byggene før de inngår leieavtaler. 

OPPSUMMERING
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NOEN BEGREPER
BREEAM. Miljøklassifiseringen BREEAM 
(Building Research Establishment 
 Environmental Assessment Methodo-
logy) er en frivillig klassifisering av 
næringsbygg. Klassifiseringen ivaretar 
helheten i bygget og inkluderer flere 
kriterier som kjenne tegner et miljøvennlig 
bygg.  Energibruk er kun en av flere 
kategorier som må innfris for å få 
BREEAM-klassifisering.

BREEAM er verdens ledende miljø-
klassifiserings system. BREEAM-NOR er en 
norsk tilpasning, som knytter systemet til 
norsk praksis og politikk. 

Klassifiseringen gis etter poenggiving 
innenfor følgende ni kategorier:

 y helse og innemiljø
 y ledelse
 y transport
 y energi
 y arealplan og økologi
 y materialer
 y avfall
 y vann
 y forurensning

STATOIL

STATOIL SPARTE 
39 MILLIONER 
I ÅRET
Statoil har en bygningsmasse på 
rundt 500.000 kvadratmeter, hvor de 
fleste eiendommene er fra 1980- tallet. 
I 2007 bestemte selskapet seg for 
å se på mulighetene til å redusere 
energiforbruket i bygningene, som da 
var på 150 GWh pr år. 

Et slikt forbruk tilsvarer mer enn 
300 KWh pr kvadratmeter. Målet var å 
redusere det med 10%.

Sweco ble engasjert for å analysere 
eiendomsmassen og foreslå konkrete 
tiltak tilpasset det enkelte bygg. 

Resultatene var overraskende gode, 
og langt bedre enn målet. Disse 
grepene sparte Statoil for 39 millioner 
kroner i årlig kraftforbruk, da forbruket 
ble redusert med hele 25% per år. 
Samlede investeringer var 60 millioner 
kroner. Hele investeringen ble altså 
tjent inn igjen på mindre enn to år.

Et interessant poeng er at avkast-
n ingen kan være enda høyere for 
enkeltbygg. På Statoils regionskontor 
i Bergen klarte man å halvere 
energi forbruket, og dette ga alene en 
besparelse på ti millioner kroner i året. 

PROSESSEN
1.  Optimalisere driften og bruken av 

bygget. Det innebærer tiltak som 
å slå av ventilasjon når det ikke 
er mennesker i bygget og gi god 
opplæring av driftspersonell.

2.  Forbedre ventilasjon, varme og 
belysning. Altså oppgradere 
gammelt utstyr og innføre nytt 
teknisk utstyr som behovsstyrer 
varme, ventilasjon og lys. 

3.  Bygningsmessige tiltak. Disse er 
de mest omfattende, da det gjerne 
blir behov for ombygginger og 
nye materialer. Men bygnings-
messige tiltak kan gi de største 
besparelsene. 

BAKGRUNN

TRE MÅTER Å SPARE PÅ

Redusert energiforbruk i bygg oppnås på tre 
områder: 

1.  Nybygg der effektiv energibruk er en 
prioritert og sentral del av utbyggingen. 

2.  Rehabilitering av eksisterende bygg for å 
bedre miljøstandarden.

3.  Mer effektiv drift for å unngå  
sløsing av energi.

Det er et betydelig potensial for energi-
sparing innenfor alle tre områdene. 

I dokumentet beskrives ulike case som 
eksempler på vellykkede og lønnsomme 
investeringer i energieffektive løsninger.

Innenfor kategorien energi kan et 
bygg oppnå totalt 24 poeng, noe som 
utgjør totalt 19 prosent av totalen i 
BREEAM-klassifiseringen. 

Poengsum avgjør hvilken klasse 
 bygningene får: Pass, Good, Very Good, 
Excellent eller Outstanding.

Sertifikat kan utstedes i et design- og 
prosjekterings fase sertifikat (foreløpig), 
og et endelig sertifikat som verifiserer 
gjennom føring i tråd med spesifikasjonene.

Det er Norwegian Green Building Council 
som eier BREEAM i Norge.

PASSIVHUS. Et passivhus er et bygg som 
 bruker lite energi til oppvarming sammen-
lignet med vanlige hus. Begrepet passiv 
kommer fra bruken av passive tiltak for 
å redusere energibehovet. Eksempler på 
passive tiltak er ekstra isolasjon og svært 
godt isolerte vinduer. I Norge er det en egen 
standard som definerer passivhus-boliger 
(NS 3700) og passivhus-yrkesbygg (NS 
3701).

LAVENERGIBYGG. Lavenergiboliger og 
yrkesbygg er nærmere definert i henholdsvis 

utbyggerne gjør i miljøtiltak avhenger 
derfor av deres vurdering av avkast-
ningen på miljøinvesteringer. 

2. BYGGEIERE 
 Byggeierne er investorer, og derfor 

opptatt av økonomisk avkastning 
og lav risiko i porteføljen. Hvor store 
beløp som blir brukt på rehabilitering 
av bygg bestemmes derfor delvis 
av  betalings viljen til byggeiernes 
leietakere.

3. LEIETAKERE
 Leietakerne ønsker lave årlige 

 kostnader, som er en kombinasjon 
av leiepris, felleskostnader og 
driftsutgifter.

Myndighetene bestemmer regelverket 
og styrer dermed mye av ramme-
betingelsene for utbyggerne. Myndig-
hetene kan også gi økonomisk støtte til 
tiltak gjennom Enova, og dermed bidra 
til miljøvennlige og energi effektive 
utbygginger som byggeierne kanskje 
ikke ville prioritert uten støtte.

ENOVAS ROLLE
Enova investerer årlig over to milliarder 
kroner av fellesskapets midler i 
løsninger som skal være med på å bygge 
morgendagens grønne Norge. 

For den enkelte bedrift kan det være 
kostbart og risikabelt å ta i bruk de 
nyeste og mest klimavennlige tekno-
logiene. Da kan Enova bidra økonomisk, 
slik at prosjektene likevel lar seg 
gjennomføre. 

Siden oppstarten i 2001 har Enova 
bidratt til å realisere mer enn 7000 
prosjekter med en samlet besparelse på 
over 22 TWh energi.

For at en bedrift skal få støtte fra Enova, 
må støtten være nødvendig for gjennom-
føringen av prosjektet. Enova kan med 
andre ord ikke støtte tiltak som ville blitt 
gjennomført uten økonomisk støtte, og 
derfor heller ikke prosjekter som allerede 
er gjennomført eller påbegynt. 

Støtten skal være tilstrekkelig til at pro-
sjektet blir gjennomført, men ikke høyere.

Enovas rolle diskuteres kort i slutten av 
dette dokumentet. 

NS 3700 og NS 3701. Det er samme type 
krav til lavenergibygg som til passivhus, 
men kravene er litt mindre strenge.

NULLUTSLIPPSBYGG. Et nullustlippsbygg 
er et svært energieffektivt bygg som 
«betaler tilbake» klimagassutslippene 
fra  byggeprosessen gjennom å produsere 
energi, for eksempel ved hjelp av solceller.  
For at regnskapet skal gå i balanse, må 
 bygget levere mer energi enn det bruker 
i løpet av et år. På den måten balanseres 
 utslippene over byggets levetid. Valg 
av materialer er en viktig del av dette 
regnestykket, noe forskningssenteret ZEB 
jobber mye med.

AKTØRENE
De mest effektive tiltakene for energisparing 
krever i praksis et samarbeid mellom to eller 
flere av følgende aktører:

1. UTBYGGERE
 Utbyggerne vil ha høyest mulig 

avkastning på utbyggingen, samt lavest 
mulig risiko. Hvor store investeringer 
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ØKT BEVISSTHET RUNDT ENERGIEFFEKTIVISERING. 
Deltakerne i undersøkelsen er tydelige på at det 
nå er en økt bevissthet i markedet knyttet til 
energieffektivisering. Utbyggere og leietakere blir 
stadig mer opptatt av å spare utgifter på driften, 
og også investorer som kjøper ferdigutviklede 
prosjekter mener det blir mer viktig.

– Vi ser en stor endring i holdningen til bedrifts-
lederne i riktig retning. Jeg mener at NHO-konfe-
ransen i år som vil fokusere på grønn fremtid ikke 
ville vært mulig å gjennomføre for 10 år siden. Den 
gang ville de fleste av dem som var der bare ristet på 
hodet, sier en respondent. 

INTERNASJONALE INVESTORER KREVER 
 SERTIFISERING. De finansielle representantene 
forteller at investorer utenfor Norge krever 
miljøsertifisering før de investerer i norske bygg. 

– Spesielt internasjonale investorer er opptatt 
av denne typen tiltak. Der er det viktigste – så 
langt – at bygget skårer høyt enten på generell 
energiklassifisering eller på BREEAM Excellent eller 
andre internasjonale energisertifiseringsmål, sier en 
respondent. 

– Det er en oppfatning at norske investorer nå 
kommer etter. Det gjelder både obligasjons utstedere 
og leietakere. Stadig flere forstår bedre den økono-
miske gevinsten for seg selv ved slike tiltak, sier en 
respondent. 

Sertifiseringsordninger som BREEAM kobles 
tettere til finansiering.

– Det ser vi allerede. Særlig på større 
 internasjonale transaksjoner. Før spurte de om du 
hadde miljøsertifisering, nå er det et krav. Spørs-
målet er nå hvilken sertifisering og valøren den har, 
sier en finansiell aktør.

PROSJEKTØKONOMI ALLTID AVGJØRENDE. Selv om 
markedet går i retning mot mer energieffektive 
bygg, er det fremdeles slik at prosjektøkonomien 
 bestemmer hvilke tiltak som gjennomføres. Energi-
ambisjon er bare en av flere vurderingsparametere.

– Hvert prosjekt vurderes individuelt, slik at det å 
ha høyere energiambisjoner verken er kredittpositivt 
eller kredittnegativt. Hvert case vurderes utfra hva 
det inneholder og hvordan utbyggingen er lagt opp 
totalt sett, sier en aktør.

Det er likevel blitt slik at klimasertifiserte bygg 
nå prises høyere i markedet, de oppnår høyere 
leiepris og leietakerne uttrykker jevnt over høyere 
tilfredshet.

– Markedet mottar klimasertifiserte bygg positivt. 
Men det er ingen systematikk i disse vurderingene: 
En energiambisiøs utbygging, for eksempel en 
BREEAM-sertifisert, oppnår ikke høyere skår utfra en 
standard vurderingsskala, sier en finansiell aktør.

De mest sofistikerte bankene begynner å legge 
klimarisiko og energirisiko inn i sine kreditt-
prosesser. Men dette har nettopp startet og skjer 
gradvis. 

– Det vil alltid være de kommersielle vurderingene 
som er avgjørende for oss som investeringsrådgiver, 
og attraktiviteten hos våre kunder går i retning av 
mer energieffektive investeringer. Det gjelder især 
de internasjonale kundene. Energisparing er også 
blitt økonomisk fornuftig for en avkastningsorientert 
bransje som vår, sier en annen finansiell aktør.

MÅLET OM 10TWH SPARING PÅVIRKER  INDIREKTE. Både 
byggeiere og finansbedriftene mener at målsettingen 
i Energimeldingen om å spare 10 TWh innen 2030 har 
betydning for investeringer i energieffektiviseringstiltak.  

– Et slikt tydelig mål bidrar til at bransjen prøver å forstå 
hvordan disse målsettingene materialiserer seg i krav og 
nye standarder som bransjen må overholde. Forventninger 
om nye fremtidige krav vil måtte tillegges vekt i vurderin-
gen av enkeltprosjekter. Samtidig må enkeltbanker bygge 
intern kompetanse slik at de kan gjøre gode vurderinger av 
de effektivitetstiltakene som utbyggere og entreprenører 
velger å ta i bruk, sier en byggeier.

Respondentene påpeker at målet om 10 TWh besparelse 
innen 2030 påvirker indirekte. Et slikt uttalt og kvantifisert 
mål gjør at alle aktørene blir mer bevisste. Noen forteller 
at de kvitter seg jevnlig med bygg som ikke tilfredsstiller 
kravene, andre forteller at de jevnlig «fin-tuner» byggene 
sine og stadig får redusert energiforbruket. 

Både byggeierne og finansbedriftene sier at de uavhen-
gig av det uttalte målet i Energimeldingen, har gjennomført 
en rekke tiltak for energieffektivisering. Det skyldes blant 
annet kravene fra internasjonale investorer, og fordi det 
oppfattes som lønnsomt. 

Mer energisparing i byggsektoren er en internasjonale 
trend, og det er en etterspørselsdrevet utvikling. Derfor 
oppfattes det som mye mer risikofylt enn tidligere å eie 
bygg som er lite energieffektive.

DE STORE BYGGEIERNE GJØR MER ENN KRAVENE. Alle 
byggeierne som har deltatt i spørreundersøkelsen sier 
at de arbeider målrettet for energieffektivisering i egen 
bygningsmasse. De kan også vise til gode resultater.

– Vi har jobbet mye med energi effektivisering, og er 
opptatt av å gjøre  byggene våre så grønne som mulig for å 
fremstå som bevisste og attraktive  utbyggere. Vi er både 
ISO-sertifisert og  jobber med BREEAM-sertifisering. Begge 
deler gjør at vi blir mer bevisste, sier en byggeier. 

Selskapet har en årlig gjennomgang for å finne det minst 
energieffektive bygget. Det er for å bli mer bevisst, men 
også som opplæring internt og hos leietakere. Responden-
ten sier de ikke bare er opptatt av innsparing målt i kroner, 
men også på langsiktig utvikling.

En annen byggeier forteller at de jobber med fireårs-
planer, der de gjennomgår hvilke tiltak som vil gi størst 
effektiviseringsgevinst. Selskapet har som målsetting å 
alltid bygge minst én klasse bedre enn forskriftene krever.

Alle respondentene som har uttalt seg, forteller at de 
legger seg på høyere nivå enn myndighetenes krav.

– Uansett målsetninger fra andre hold har vi jobbet 
målrettet på egen hånd, og flere år før målsettingen om å 
spare 10 TWh ble uttalt. Vi har høye ambisjoner og jobber 
med Breeam-sertifisering for alle nye bygg. Årsaken er at vi 
ser det blir økonomi av det, sammen med at vi ønsker å ta 
samfunnsansvar. Byggebransjen har et stort potensial som 

ØKONOMI OG 
INVESTERINGS
VILJE

Stadig flere forstår 
bedre den økonomiske 
gevinsten ved slike 
tiltak.
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pådriver for energieffektivisering, sier en 
tredje byggeier.

Selskapet forteller at det har et forbruk 
på bare 152 kWh/kvm som gjennomsnitt for 
hele porteføljen. Så lavt forbruk som mulig 
har vært et viktig styringstall internt. De opp-
lever at kundene som skal kjøpe, i økende 
grad etterspør energieffektive bygg.

En fjerde respondent arbeider kun med 
nybygg, og forteller at de har bestemt seg 
for å følge de nye TEK-bestemmelsene, 
altså passivhusnivå. I tillegg har de BREEAM 
Excellent-nivå, som er høyere enn TEK-be-
stemmelsene. Tallfesting av energiforbruket 
er en del av den omfattende FDV-dokumen-
tasjonen selskapet gir ved overlevering av 
ferdigstilte bygg.

TILBAKEBETALINGSTID MINDRE VIKTIG Å 
KVANTIFISERE. Investering i eiendom handler 
mye om avkastning på investert kapital. Tiden 
det tar å få tilbakebetalt det en investerer, er 
gjerne et viktig måltall for investorer.

Byggeierne i undersøkelsen sier 
imidlertid at de ikke har noen konkrete mål 

for tilbakebetalingstiden for investering 
i energieffektivisering. Det skyldes blant 
annet at de samlede kostnadene ved høye 
ambisjoner ikke nødvendigvis blir høyere 
sammenlignet med bygg der ambisjonene 
om god energieffektivitet er lavere. 

– Vi har sett at det er økonomisk lønnsomt 
med mer ambisiøse tiltak enn vi trodde. 
Energieffektiviseringen er også positivt i seg 
selv, og gir innsparing i driftsutgiftene som 
gjør at tiltak veldig raskt blir lønnsomme, 
sier en byggeier.

En annen byggeier forteller at alle 
effektiviseringsprosjektene deres har vært 
lønnsomme, fordi de har fått støtte på 30 
millioner kroner fra Enova.

– Vi tenker at hvis vi kan spare en 
leietaker for én krone i felleskostnader, kan 
vi øke leien med én krone. All effektivisering 
blir derfor vurdert på den rent kommersielle 
måten: Høyere leieinntekter for oss og 
lavere felleskostnader for kundene våre ved 
å gjennomføre et tiltak. Det er summen av 
kostnader leietakeren er villig til å betale, 
som bør telle.

En tredje byggeier forteller at det koster 
lite ekstra å bygge til høy energistandard.

– Vi får relativt små merkostnader selv 
ved å bygge til BREEAM Excellent. Det var 
litt overraskende. Så derfor gjør vi det. Det 
handler om planlegging og å tenke på sikt 
i de byggene vi oppfører. Hadde vi forvaltet 
byggene selv, vil jeg tro tilbakebetalings-
tiden ville være kort, trolig ett til tre år.

Blant tilbakebetalingstidene som nevnes 
av de ulike byggeierne, er et halvt år for 
opplæringsprosjekter, og normalt under to 
år for mindre tiltak. For solceller nevnes det 
også rundt to år nedbetalingstid. 

SERTIFISERING BETYR MINDRE RISIKO. Del-
takerne i undersøkelsen er tydelige på at miljø-
sertifisering betyr lavere risiko for investorene. 
Det handler blant annet om forventninger til 
strengere krav fra myndighetene i fremtiden, 
men også at man ved sertifiserte bygg har 
dokumentert lavere energikostnader. 

Når et bygg er miljøsertifisert har eierne et 
bevis på at miljøtiltak er gjennomført, og at 
energikostnadene er lave.

De matcher da kravene til god energiprofil. 
En tredje finansiell aktør er enda mer 

direkte i sine uttalelser:
– Det er en klart lavere risiko for prosjekter 

med lav energiklasse. Restverdien i byggene 
er bedre og de har lengre levetid. Det gir 
seg utslag i høyere belåningsgrad og bedre 
betingelser. Energiambisiøse byggeprosjek-
ter reduserer utlånsrisiko og øker salgsverdi 
og leieinntekter for utbyggerne. Det vil 
gå flere år for den typen bygg, før de må 
 rehabiliteres og oppgraderes miljømessig. 

En aktør mener det i fremtiden nesten ikke 
vil være mulig å finansiert bygg som ikke er 
energieffektive: – Jeg vil kalle slik eiendom 
«skrapeiendom» i et 10-årsperspektiv.

ØNSKE OM GODT OMDØMME PÅVIRKER. Det 
finnes flere leietakere som sier de ligger i 
forkant og bruker det at de leier grønne bygg 
til egen promotering rent imagemessig. Især 
leietakere med mange unge medarbeidere er 
opptatt av det. 

Spesielt de store selskapene og store 
leie takerne er opptatt av å bli assosiert med å 
tenke energieffektivisering og miljø bevissthet.

– Fordi «alle» etter hvert må være opptatt 
av sitt omdømme knyttet til energiforbruk, vil 
det bli lettere å få finansiert også ambisiøse 
prosjekter for energieffektivisering, sier en 
respondent.

KAPITALTILGANG IKKE BARRIERE FOR Å 
GJENNOMFØRE TILTAK. Ingen av byggeierne 
i undersøkelsen har vansker med å skaffe 
kapital for å få gjennomført energisparende 
tiltak. Det skyldes delvis at slike tiltak er 
lønnsomme i seg selv, delvis at det bare er 
store aktører som er intervjuet og delvis at 
finansinstitusjonene har fått større vilje til å 
satse på denne type tiltak.

– Vi velger å ta en miljøinvestering og har 
tro på at vi på sikt vil tjene på det på alle 
måter. Men jeg kjenner mange i bransjen 
som fremdeles ikke er så opptatt av det. Det 
er i stor grad personavhengig, og hvem som 
sitter i styrene og i ledelsen påvirker hvor 
aktive de er på miljøtiltak, sier en byggeier. 

En annen peker på at Enovas bidrag er 
viktig.

– Kapital kunne vært en utfordring 
dersom ikke Enova hadde gitt så mye som 
de gjør for å få folk i gang. Men hos oss har 
vi nok kapital til de prosjektene vi ønsker å 
gjennomføre av denne typen.

NYE KREDITTMODELLER VIL FÅ STOR BETYD
NING. Deltakerne i undersøkelsen mener at 
det innen få år vil være mye vanskeligere 
å få finansiering til bygg som ikke har 
gjennomført energieffektiviserende tiltak. 
Økte krav og endrede verdiprioriteringer er 
trender som er internasjonalt forankret.

Nye kredittmodeller holder på å innføres. 
Dette er kommet lengre i noen andre 
europeiske land, men ventes å bli viktigere 
også i Norge.

– At finansnæringen på denne måten 
viser at de verdsetter ambisiøse miljøbygg 
høyere år for år fremover, er et viktig signal 
om betydningen av slike tiltak. Jeg tror vi 
bare har sett starten på hva kommende 
generasjoner også i finansnæringen vil 
legge til grunn av miljøhensyn og skår ved 
høye miljøambisjoner, sier en respondent.

REHABILITERING GIR ALLTID HØYERE 
STANDARD. Byggeierne forteller at 
energi- og miljøkvalitetene alltid økes ved 
rehabilitering. Byggeierne mener de ligger 
lengre fremme enn etterspørselssiden, men 
at både utbyggere, leietakere og investorer 
begynner på å bli mye mer opptatt av dette 
enn tidligere.

– Hvis utleier kan dokumentere at 
felleskostnadene er lavere i bygg der det er 
gjennomført tiltak, vil slike bygg være mer 
attraktive for stadig flere leietakere. For 
bevisstheten og forståelsen med å se leie-
kostnad og felleskostnader i sammenheng er 
økende. Den er nok først og fremst bygget på 
kommersielle betraktninger om fortjeneste 
for utleier, sier en byggeier.

Ved rehabilitering følges de seneste for-
skriftene. Dermed oppgraderes installasjoner 
og kvalitet generelt. 

– Du erstatter ikke noe fra mange år 
tilbake med de samme materialene, du 
oppgraderer uansett, sier en byggeier. 

¬ Mange av våre kunder har høye 
miljøambisjoner. For ett av våre bygg som 
ikke er mer enn ti år gammelt, planlegger 
kjøperne allerede å oppgradere med nokså 
omfattende investeringer, sier en annen 
byggeier. 

– For bygg med høyere energiambisjoner 
opplevde vi risikoen som mye større for 3-4 
år siden. Da var det mange fine ord og lite 
substans, sier en finansiell aktør.

En annen finansiell aktør sier at det 
faktum at internasjonale investorer er så 
opptatt av energieffektivisering, påvirker 
minst like mye som uttalte mål fra norske 
myndigheter.

– Når vi er investeringsrådgiver for insti-
tusjonelle, internasjonale investorer som 
har nedfelt en rekke målsettinger for sine 
investeringer som de må forsvare, er det 
lettere å anbefale energieffektive løsninger. 

Det er summen av 
kostnader leietakeren 
er villig til å betale, 
som bør telle.
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BARRIERE:

MOTSTRIDENDE 
INTERESSER MELLOM 
PARTENE

– Den største barrieren mot mer energi-
effektive lokaler i Norge er at de tre partene 
i byggebransjen ikke er koordinerte. Det 
skyldes at utbyggere, eiere og leietakere 
har motstridende interesser på hvert enkelt 
prosjekt, sier en respondent.

Han legger til at utbygger gjerne ikke er 
ambisiøs nok, fordi det er usikkert om eier vil 
betale for tiltakene. 

– Eier vil helst ikke betale før han vet at 
leietaker vil akseptere kostnaden. Og mange 
leietakere forstår ikke hvilken gevinst 
til takene vil ha for felleskostnadene deres. 
En konsekvens er at det i dag gjennomføres 
færre energieffektiviserende tiltak fordi leie-
takerne ikke er interessert i høyere leie.

– Løsningen er at myndighetene må stille 
konkrete krav, mener en respondent. 

KORTSIKTIGHET BREMSER ENERGI SPARE
TILTAK. Respondentene forteller at selv om 
de store private aktørene har både kapital 
og interesse for å gjennomføre omfattende 
energisparetiltak, er det store variasjoner i 
næringen.  

– Mange gårdeiere tenker kortsiktig, de tar 
ikke investeringene siden de tenker de skal 
selge om ikke så lenge. Andre tar ikke bryet 
med å selge inn høyere leie til leietakere 
og lavere felleskostnader for å få aksept 
for tiltakene. Jeg tror det mest er mindre 
utbyggere og gårdeiere som ikke er aktive og 
bevisste her, sier en byggeier.

En annen byggeier forteller at eierne er 
avhengig av leietakere som vil betale for 
tiltakene.

– Vi har kommersielle målsetninger vi 
må nå. Derfor vil det ikke bli særlig økning 
i effektivitetstiltak før modningen hos flere 

leietakere gjør at de innser at slike tiltak 
lønner seg på sikt også for dem.

LEIETAKERNE HAR STOR VARIASJON I 
MILJØBEVISSTHET. Byggeierne mener at det 
er meget stor forskjell i miljøbevisstheten 
blant leietakerne, og også stor forskjell 
mellom ulike steder i landet. 

– Her er det en del igjen å gjøre. Det 
trengs fremdeles opplysning, informasjon 
og  kunnskapssøkende virksomhet, sier en 
byggeier.

De store byggeierne som har deltatt 
i undersøkelsen forteller at deres egne 

leietakere stort sett er opptatt av å leie 
lokaler som både er moderne og godt 
oppgraderte. 

– Leietakere til bygg vi har bygd og solgt, 
er på et nivå som gjør at de har høyere miljø-
bevissthet enn for eksempel små byggherrer. 
Derfor virker det ikke som de er negative 
til å investere i miljøtiltak. Men for en del 
kortsiktig tenkende og små gårdeiere, er nok 
villigheten og interessen mindre.

En annen byggeier sier at utviklin-
gen klart går mot høyere bevissthet, og 
 energi klassifiseringer og sertifiseringer 
bidrar til å øke oppmerksomheten. Men det 

«EIER VERSUS LEIER» 
PROBLEMATIKK

er fortsatt en modnings- og opplærings-
fase. 

– Kvadratmeterpriser er fremdeles veldig 
viktig for en del leietakere, der de burde se 
den i sammenheng med hva slags miljø-
nivå det er på bygget. En del har fremdeles 
ikke skjønt at høyere leiekostnader på 
grunn av høy ambisjon for energieffektivi-
sering på sikt vil gi lavere driftskostnader.

En tredje aktør mener at de som 
fortsetter å tenke kortsiktig som før, vil 
falle gjennom på alle måter – både på 
omdømme,  attraktivitet, seriøsitet og 
innovativt image. 

– Det vil etter hvert bli umulig å være 
kortsiktig og tjene grovt med penger, sånn 
som noen har skummet markedet hittil 
med enkle løsninger, sier aktøren.

BARRIERE: 

LEIETAKERE MÅ SE 
SAMMENHENGER
Respondentene oppgir at leietakerne 
generelt er mye mer opptatt av leiekost-
naden enn av driftskostnaden når de 
forhandler med utbygger.

– Mange leietakere burde hatt større 
bevissthet rundt driftskostnaden og sett 
den i sammenheng med leiekostnaden, og 
hva utbygger har av ambisjoner miljømes-
sig, sier en byggeier.

En annen byggeier sier at det fremdeles 
er en utfordring og et problem at bevisst-
heten og helhetsperspektivet hos leietakere 
hindrer dem i å se egne felleskostnader som 
leietakere, mot leiekostnaden de betaler. 

– Konsekvensen er at det gjennomføres 
færre energieffektiviserende tiltak fordi 
leie takerne ikke er interessert i høyere leie.

En tredje byggeier forteller at de store 
leietakerne ser sammenhengene, og at de 
gjerne tar egne initiativ utover det pålagte.

– Men vi finansierer mange mindre og 
små eiendommer utover hele landet, og 

der skorter det fremdeles mye på forståel-
sen og langsiktig tenkning hos en god del.

BARRIERE: 

 UTLEIE MEGLERNE 
ER KONSERVATIVE
Flere av deltakerne i undersøkelsen sier 
uoppfordret at de oppfatter at utleie-
meglerne kan være bremsende.

– Utleiemeglerne på eiendom er 
konserva tive og ligger ofte på krav -
spesifika sjoner som er unødvendig tøffe. 
Leietakerne som for holder seg til meglerne 
«lærer» derfor en del krav som gir dem et 
overdrevent krevende bilde. Mer generelle 
kravspesifika sjoner for alle ville løst dette, 
redusert misforståelser og feiloppfatnin-
ger, og økt antall investeringer, sier en 
byggeier.

– Investeringer ville ikke virket like kost-
bare overfor leietakere i form av økt leie, 
slik at de ofte ville vært med på at tiltaket 
ble gjennomført dersom de så at driftsut-
giftene faktisk ble redusert tilsvarende.

BARRIERE: 

FORSKJELL PÅ  
HOLDNING OG ADFERD
Det er et dilemma at noen 
energieffektivise rende tiltak medfører 
konsekvenser som leietakere ikke vil 
ha. Et eksempel som ble nevnt er at 
selvregulerende persienner på et bygg er 
energibesparende, men at leietaker likevel 
gjerne ønsker at ansatte skal kunne 
overstyre individuelt. 

Den største barrieren mot mer 
energieffektive lokaler i Norge er at 
de tre partene i byggebransjen ikke 
er koordinerte.

EGENPRODUSERT ENERGI UTSTYR BELYSNING KJØLING
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HVOR BRA ER DET EGENTLIG?

SWECOBYGGET, BERGEN.  
BREEAM Excellent.

KILDE: SWECO

Swecos nye bergenskontor er et av 
Norges mest miljøvennlige bygg. 
Investeringen i energisparetiltak 
finansierte Sweco gjennom å betale 
høyere leie. 

Det er sjelden at leietaker ber om 
høyere husleie. Men det gjorde Sweco 
for kontorbygget på 17.300 kvadrat-
meter i Bergen. En hovedårsak var 
at Sweco på forhånd hadde regnet 
ut at høyere leie ville være lønnsomt 
grunnet lavere driftskostnader og 
lavere felleskostnader.

Det nye bygget klarte Breeam 
Excellent-klassifisering med 80 
prosent redusert energiforbruk 
sammenlignet med et standard 
TEK10-bygg. Beregnet strømforbruk 
er på 35 kWh per kvadratmeter 
for kontordelen, inklusiv tilskudd 
fra solceller og varmepumpe. 
Bygningskroppen tilfredsstiller 
kravet til passivhusnivå med fokus 
på tetting og gode detaljer.

Det er kombinasjonen av ulike 
teknologier som gjør at bygget er 
svært miljø- og energieffektivt: 

Isolasjon og tetthet er på passivhus-
nivå. Både lys og ventilasjon styres 
etter hvor mange som faktisk er til 
stede, samtidig som belysning og 
utstyr er energieffektivt. I tillegg 
utnyttes overskuddsvarme i bygget, 
og det er solceller som produserer 
energi. Det er også geobrønner 
(jordvarme), som bidrar både med 
oppvarming og kjøling. 

Beregnet produksjon av 
fornybar energi er på 17,8 kWh per 
kvadratmeter.

SWECO 

BEDRE BYGG 
UTEN KOSTNAD
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DET  
OFFENTLIGES 
ROLLER

Byggeierne i undersøkelsen forteller om gode samarbeid med Enova. 
Et eksempel er en bedrift som har lykkes med å få til grønne leieavtale, 
de eieren kan gå inn og gjøre oppgraderingstiltak også under leie-
perioden. Da er deler av kostnadene blitt tatt av Enova, i tillegg til at 
leietaker har betalt noe. 

– Ved slike løsninger blir i praksis kostnaden null for leietaker over en 
femårsperiode. 

Flere byggeiere synes det er interessant at Enova nå blir mer fleksibel 
i≈hva de kan støtte.

– Det blir spennende med den nye måten Enova vil gjøre vurderinger og 
støtte tiltak på nå, som åpner for mer innovativ tenkning og nybrotts arbeid. 
Etter hva jeg forstår står de friere med hva de kan gi støtte til. Veldig bra: 
For bransjen trenger å tenke nytt, og da er det topp at Enova er med!

BARRIERE:

FINANSIERING AV PILOTPROSJEKTER

De finansielle aktørene er opptatt av at investeringene skal gi god 
avkastning. Samtidig ønsker leietakerne begrenset risiko. 

– Skal det satses tungt på ambisi øse pilotprosjekter, må trolig det 
 offentlige ta en sterkere rolle, sier en aktør.

Eierne sier de må ha leietakere som er villige til å betale for tiltakene. 
Bygg eierne har kommersielle målsettinger og må levere på dem. Derfor 
vil det ikke bli særlig økning før modningen hos flere leietakere gjør at de 
innser at slike tiltak lønner seg på sikt også for dem som betaler.

– Det som hadde vært moro å sette i gang er virkelige pilotprosjekt  
– å dra skikkelig til. Men da må noen være med å dra lasset, og der har 
det offentlige en rolle de IKKE har utnyttet. De burde være en selvsagt 
støttespiller i slike piloter som kunne vært en øyeåpner for mange leie-
takere når de ser hva som kan gjøres, sier byggeieren. 

DET OFFENTLIGE ER MINST OPPTATT AV HØYE 
STANDARDER. En rekke av de store private 
bedriftene sier de på eget initiativ velger å 
ha høye miljøstandarder, og iverksetter store 
rehabiliteringsprosjekter for å få mer energi-
effektive bygg. Men det er en oppfatning blant 
respondentene i undersøkelsen at offentlige 
organisasjoner er mye mindre ambisiøse.

– Det offentlige ligger selv etter private 
utbyggere, eiere og leietakere i å være 
ambisiøse. De nøyer seg ofte med B- eller 
C-energiklasse på sine bygg der kommer-
sielle aktører har A-klasse. Det er svært 
defensivt av det offentlige å sette rammer, 
retningslinjer og målsettinger, og så selv 
ligge i bakleksa.  De burde gått foran som en 
spydspiss, sier en finansiell aktør.

EN ANNEN RESPONDENT POENGTERER DET 
SAMME: – Det som virkelig hadde gjort noe i 
riktig retning var om det offentlige selv, både 
stat og alle kommunene, sa at vi leier bare i 
bygg i de beste energiklassene. Altså at de 
selv legger listen høyere når de leier lokaler.

En byggeier påpeker at det offentlige er 
største enkeltleietaker, men ikke forlanger 
miljøsertifisering når de selv leier:

– Hvis det offentlige – stat og kommune 
– i større grad etterspurte miljøsertifisert 
eiendom når de leier, ville det øke antallet 
i riktig retning. De burde si oftere at «man 

skal» bygge på den og den måten, i stedet 
for at «man bør».

En annen byggeier sier at de mener 
det offentlige er for konservative i rollen 
som byggherre og leietaker. Det offentlige 
opp fattes som konservativ med for mye 
oppmerksomhet på pris og for lite på 
livssyklus-kostnader for byggene, og at det 
offentlige dermed tar sine egne ambisjoner 
for lite på alvor.

BARRIERE: 

MANGLENDE OFFENSIV 

I Energimeldingen sier myndighetene lite 
om hvordan målet på 10 TWh sparing innen 
2030 skal nås. Markedsaktørene peker på 
at gulrot vil fungere bedre enn tvang, og at 
det mest effektive ville vært om offentlige 
leietakere ville tatt ledelsen. 

Det er en gjengs oppfatning blant respon-
dentene at offentlige aktører er mindre 
kravstore enn private aktører. Det offentliges 
rolle som byggherre og leietaker nevnes som 
den største barrieren for å utløse ytterligere 
energieffektiviseringstiltak. 

– Det er et kjempepotensial for det 
 offentlige å gå i bresjen for egne mål-
settinger ved å endre slik de opptrer i dag 
betydelig – mindre fokus på pris og mer 

fokus på grønne bygg ut fra et mer langsiktig 
perspektiv, uttaler en byggeier. 

Det påpekes fra andre at de mener det 
offentlige bør bli mer krevende og bør være 
i forkant med å satse på grønne bygg. Som 
største aktør kan det offentlige gjøre mye for å 
endre markedet i mer energieffektiv retning.

Flere byggeiere mener at det offentlige 
Norge gjerne kan komme med mer tydelige 
krav, heller enn «bare» anbefalinger. En 
byggeier sier han er overrasket over hvor 
svake energikrav de møter fra det offentlige. 

BARRIERE:

VERNETILTAK ER 
EN BARRIERE FOR 
REHABILITERING AV 
GAMLE BYGG
Gamle bygg er de minst energieffektive. 
En respondent påpeker at vernetiltak fra det 
offentlige kan være en bremse for effektiv 
rehabilitering av de enkelte bygg.

ENOVAS ROLLE VIKTIG FOR INVESTERINGER. 
Enova gir økonomisk støtte til miljøtiltak. 
I perioden 2010–2013 investerte Enova én 
milliard kroner i passivhus, og nå gis tilskudd 
også til rehabiliteringstiltak i byggenæringen.

Skal det satses 
tungt på ambisiøse 
pilotprosjekter, må 
trolig det offentlige ta 
en sterkere rolle.

ØKERN SYKEHJEM

REDUSERTE ENERGI
BEHOV MED 68%
Omsorgsbygg Oslo KF rehabiliterte Økern sykehjem 
som et demonstrasjons prosjekt for EU-program-
met Nearly Zero Energy Neighborhoods (ZenN). 
Sykehjemmet er også et forbildeprosjekt i 
FutureBuilt. 

Økern sykehjem består av to bygninger som 
utgjør to uavhengige sykehjem. Den eldste delen 
er fra 1950-tallet og er tidligere rehabilitert. 
Hovedbygget fra 1970-tallet er på fire etasjer og 
har sammen med kjeller og teknisk rom på taket 
et areal på totalt 10.000 kvm. Det er dette bygget 
som ble rehabilitert i demonstrasjonsprosjektet.

For å kunne nå energimålene satt i ZenN ble 
den totale bruken av energi redusert med svært 
effektive luft behandlings anlegg, belysnings-
teknologi og vannbåren varme ved hjelp av 
fjern varme anlegg, samt lokal energi produksjon 
ved hjelp av solceller.

Drøye 800 kvm med solceller fikk plass på taket, 
tilsvarende en installert effekt på 130 kWp, og en 
årlig forventet produksjon på rundt 94.000 kWh. 

Også byggingen av Oslos største sol celle anlegg 
var en del av rehabilite ringen av Økern sykehjem. 
Målet var å redusere energibruken for bygget med 
68 % til omtrent 120 kWh per kvadratmeter årlig. 

Klimagassutslippene for Økern sykehjem «som 
prosjektert» kan vise til 33,5  prosent lavere 
utslipp enn et referansebygg beregnet etter TEK10.

Nearly Zero Energy Neighborhoods er et 
samarbeid mellom private og offentlige aktører i 
fem europeiske land, der det skal demonstreres 
rehabiliteringer til svært energieffektive bygg i 
Norge, Spania, Frankrike og Sverige. 

OPPGRADERINGENE VED  
ØKERN SYKEHJEM OMFATTET: 

 y utskifting av tak, fasader, vinduer og dører 

 y utskifting av ventilasjonsanlegg og 
 kanal føringer 

 y utskifting av heiser, ledesystem og belysning 

 y etablering av solcelleanlegg på tak
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SLUTTKOMMENTAR
Undersøkelsen beskrevet i dette dokumentet  
har gitt flere interessante funn. 

De ni representantene for organisasjoner som er blitt intervjuet er blant de 
største og fremste aktørene i Norge, og svarene deres tegner i stor grad det 
samme bildet. 

ENOVA får i spørreundersøkelsen meget gode skussmål for sin bistand til 
energi sparing, mens det er kjent at Riksrevisjonen har kommet med kritikk 
av effektiviteten til ENOVAS tiltak for byggenæringen. I 2015 uttalte blant 
annet Riksrevisjonen at Enovas krav om at tiltakene skal være bedrifts-
økonomisk ulønnsomme for å få støtte, kan ha bidratt til den dårlige effekten. 
For selv om bygg har stort potensial for energireduksjon, har Enova ikke gitt 
støtte dersom de vurderer tiltakene som lønnsomme for eieren.

Videre får det offentlige kritikk blant flere av respondentene i undersøkelsen 
for å være for passiv. Men vi vet at bildet er mer nyansert. Statsbygg hadde 
for eksempel som mål at administrasjonsbygget på Campus Evenstad skulle 
være verdens beste miljøbygg og ha null utslipp av klimagasser. Et annet 
eksempel er at byrådet i Oslo har som hovedregel at alle nye bygg skal 
bygges som plusshus.

Det er sterke økonomiske trender som bidrar til at investeringene i energi-
sparing øker år for år. Men potensialet for sparing er betydelig større dersom 
både utbyggere, byggeiere, leietakere og myndigheter klarer å samarbeide 
for bedre tiltak. 

Skal målet om energisparing på 10 TWh innen 2030 nås, må takten økes og 
det offentlige må ta en tydeligere lederrolle. 
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KILDER
Kvalitative undersøkelser  
gjennomført av Kantar TNS. 
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