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Det er spesielt kraft- og energi-
anlegg, samt en høyere byggeak-
tivitet, som trekker opp. Særlig 
positivt er nybygg boligmarkedet, 
der det ventes igangsettelse av 
minst 38 000 boliger i 2017, det 
høyeste tallet siden 1979. Elektro-
markedet bolig vil dessuten vokse 
etter at det nå er økt adgang til 
installasjon av elektrisk varme-
system.

Markedet for nybygg yrkes-
bygg har også vært mer positivt 
enn vi så for oss i forrige rapport. I 
markedet for byggelektro er ROT-

markedene robuste, både på bolig 
og yrkesbygg. Det som trekker ned 
er ytterligere reduserte investe-
ringer på sokkelen, samt de ring-
virkninger dette gir for offshore 
elektro og verftene. Det demper 
den totale veksten en god del, og 
slår kraftig ut for elektro på Vest-
landet. Samtidig er det et viktig 
lyspunkt at skipsverftene lykkes 
med andre markeder enn fartøy 
mot petroleums virksomhet.

Markedene for ekom og anlegg 
(industri, samferdsel mv.) fortsetter 
veksten fra historisk høye nivåer. 

God vekst  
for elektro
Samlet verdi av elektroarbeider 
er anslått til 57 mrd. kr i 2017, 
som er en vekst på 5,2 prosent 
sammenlignet med året før. Prog-
nosene for 2017 og 2018 viser 
en vekstrate på henholdsvis 4,6 
prosent og 2,1 prosent.
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- Vi i Nelfo leverer elektro arbeider 
til sluttkunder for 5 millioner 
kroner, hver time, året rundt. 
Markedet er i vekst og kundene 
forventer at vi ligger i front på 
å bruke og tilby best tilgjen-
gelig teknologi, sa adm. direktør 
Ove Guttormsen på Nelfos 
generalforsamlings arrangement.

-Samfunnets og kundenes forventninger 
endres og vi må omstille oss. Det er særlig 
tre områder som peker seg ut – industri, 
transport og bygg. Kun 1 av 5 norske 
industribedrifter er avanserte brukere 
av digitalisert og automatisert produk-
sjon. Som høykostland må vi være best 
på teknologi og vi må ta i bruk strøm for 
industriell vekst og til utfasing av fossil 
energi i transport og bygg.

Elektrobransjens løsninger fjerner 
utslippene fra transport. Folk må kunne 
lade bilen hjemme og der de ferdes. Nytte- 
og kollektivtransport skal gå på strøm. 
Skipsfarten skal bli grønn og landstrøm-
anlegg må installeres langs kystveiene. 
Nytt regelverk, ny teknologi og aktive 
sluttbrukere gir oss store muligheter. 

Energismarte bygg skal gi oss 14 000 nye 
jobber.

Det skal investeres 140 milliarder i 
modernisering og digitalisering av kraft-
nettet de neste 10 årene. Aktive forbrukere 
vil produsere og lagre strøm på batterier. 
Samtidig vil lokale markedsplasser for 
kjøp og salg av strøm oppstå.

Digitaliseringen vil gjøre det enklere å 
være seriøs. Nesten 20 prosent av landets 
boliger har en boligmappe på nett. 
Samtidig forventer kundene hel digital 
flate for bestilling av serviceoppdrag 
og dialog. Nye aktører entrer markedet. 
For eksempel tilbyr Ikea solceller og 
smarthusløsninger og Tesla tilbyr batte-
rier til hjemmet.

Digitalisering gir nye kundeforvent-
ninger, rask teknologiutvikling, store 
markedsmuligheter, bred regulatorisk 
utvikling og økt konkurranse, både fra 
nye aktører og fra utlandet.

Vi må ha kvalitet på alt vi leverer og vi 
må kontinuerlig utvikle vår kom petanse. 
Jobber vil forsvinne og nye kommer til. 
Rekruttering av digital kompetanse er 
kritisk. Vi må fange interessen for Mine-
craft-generasjonen som er heldigitale fra 
fødselen og som deler alt. Men først og 
fremst gir digitaliseringen vi nå står midt 
oppe i uendelige muligheter for bransjen. 

DIGITALISERING 
– det er nå det skjer

«Kundene 
forventer 

at vi ligger i front 
på å bruke og tilby 
best tilgjengelig 
teknologi. » 
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per år og distribueres gratis til alle 
medlemsbedriftene i Nelfo. Bladet 
sendes også til deler av det politiske 
miljøet, forsknings- og utdanningsmiljøet, 
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Alle utgaver av Teknologica ligger på  
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Vi har tre klare straksanbefalinger til norske 
politikere:
•  Pålegg Enova å avskaffe støtten til nye 

fjernvarmeprosjekter
•  Innfør en avgift på forbrenning av avfall
•  Opphev tilknytningsplikten for fjernvarme

I Norge er det de siste årene overinvestert 
i fjernvarme. Regningen tas av hushold-
ningene. I Oslo, som er et av landets verste 
eksempler, betaler en gjennomsnittlig 
husholdning nesten dobbelt så høyt reno-
vasjonsgebyr som landsgjennomsnittet. 
Forklaringen er kostnadene til kommunens 
forbrenningsanlegg. Det samme anlegget 
står for ca 25 % av Oslos samlede klimagass-
utslipp. Husholdningene betaler i kroner. 
Miljøet betaler gjennom store økte utslipp.

Enovastøtte må avskaffes. Den direkte 
kostnaden over renovasjonsgebyret er imid-
lertid ikke alt forbrukerne betaler. I tillegg 
kommer Enova-avgiften, som forbrukerne 
belastes over strømregningen. Inntektene 
fra denne har Enova benyttet til å gi inntil 
45 % investeringsstøtte til nye fjernvarme-
anlegg. Anlegg som altså både bidrar til 
store klimagassutslipp og som legger bånd 
på høyverdig biomasse og avfall. Her må 
politikerne snarest gripe inn, og pålegge 

Enova å avskaffe støtten til nye fjernvarme-
prosjekter.

Et slikt grep ble anbefalt allerede i 2007. 
Da utarbeidet Center for Research and 
 Management ved Handelshøyskolen BI 
en rapport på oppdrag fra Olje- og energi-
departementet, hvor forskningssenteret ga 
tydelige anbefalinger på hvordan vi skal 
unngå en overinvestering i fjernvarme. 
Rapporten bør nå tas frem fra skuffen og 
anbefalingene bør følges opp.

Innfør avgift på forbrenning. Sirkulær-
økonomi er et begrep de fleste må forholde 
seg til før eller siden. En viktig del av 
begrepet er gjenbruk og gjenvinning av 
ressurser. EU skal snart fastsette sitt mål for 
avfallsgjenvinning. Forslaget som er ute på 
høring er 70 %. I Norge er vi dessverre ikke i 
nærheten av et slikt mål. I 2008 var andelen 
45 %. Siden har det gått feil vei, og i 2015 
ble kun 38 % av norsk avfall gjenvunnet 
eller gjenbrukt. Årsaken er at stadig mer 
forbrennes. 

Forbrenning var et godt alternativ til 
deponering og er fortsatt et bedre alternativ 
enn deponering. Deponeringens tid er forbi. 
Snart bør også forbrenningens tid være 
forbi. Avfall er en høyverdig ressurs som må 
gjenvinnes og gjenbrukes – ikke forbrennes. 
Norge bør sette seg et mål på linje med EU 
– minimum 70 % av norsk avfall bør gjen-
vinnes og gjenbrukes. For å komme dit 
må den negative utviklingen snus. Vi må 
hindre at stadig mer avfall forbrennes. Et 
viktig bidrag vil som alltid være økonomiske 
incentiver. Vi oppfordrer derfor norske poli-
tikere til å innføre en avgift på avfallsfor-
brenning. 

Fjern tilknytningsplikten. Tilknytnings-
plikten for fjernvarme gjør at fjernvarme-
selskapene har rene monopoler i store deler 
av landet. Som med monopoler flest er det 
ingen tvil om at dette hindrer innovasjon, 

nyskaping og samfunnsøkonomisk gunstige 
løsninger.

Nye bygg har svært lite behov for tilført 
energi til oppvarming, og behovet minsker 
stadig. Samtidig blir stadig flere bygg 
pro dusenter av ren og klimavennlig energi. 
I fremtiden er målet at alle bygg skal produ-
sere mer energi enn de selv har bruk for. 
Da fremstår det ganske meningsløst å 
pålegge de samme byggene dyre vannbårne 
systemer for bruk av fjernvarme.

I 2015 fikk Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet overlevert en rapport 
departementet hadde bestilt av Thema 
Consulting Group om konsekvenser av å 
endre eller fjerne tilknytningsplikten til 
fjernvarme.

Mens myndighetene fastholder at fjern-
varme sikrer samfunnsinteresser knyttet 
til klima og forsyningssikkerhet, fastslår 
rapporten at redusert fjernvarmeutbygging 
har lite å si for forsyningssikkerheten frem 
mot 2025. Videre blir det poengtert at fjern-
varme spiller en mindre rolle for reduserte 
klimagassutslipp i dag ettersom alternati-
vene i all hovedsak er fornybare varmeløs-
ninger og elektrisitet, enten direktevirkende 
eller via varmepumper. De gamle argumen-
tene for fjernvarme er borte. Nye hensyn 
taler for at fjernvarmeutbyggingens tid 
er forbi. Politikerne må snarest oppheve 
tilknytningsplikten for fjernvarme for alle 
bygg som holder passiv- eller plusshusstan-
dard.

Norge – verdens første helelektriske 
samfunn. Norge har de siste årene hatt et 
betydelig overskudd av ren, fornybar energi. 
Dette vil også være situasjonen så langt 
det er mulig å se fremover. Vår rene elektri-
sitet, produsert av norsk vann, vind og sol er 
et helt unikt fortrinn. Norge har alle mulig-
heter til å bli verdens første helelektriske 
samfunn. Et viktig steg på veien er å unngå 
at vi havner i fjernvarmefella. 

Fri oss fra 
fjernvarmefella

Av Tore Strandskog (Nelfo) og  
Frank Jaegtnes (EFO)

Norge er på god vei inn i fjernvarmefella. Stadig 
mer biomasse trengs for å produsere biodrivstoff. 
Stadig mer avfall skal gjenvinnes eller gjenbrukes. 
Likevel bruker vi i Norge storstilte subsidier på 
forbrenningsanlegg hvor høyverdig biomasse og 
avfall brennes for å produsere fjernvarme. 

Med massive CO2-utslipp og lokale utslipp som en svært 
uheldig tilleggskonsekvens. Vi bygger en infrastruktur 
som krever mer biomasse og mer avfall – i en tid hvor 
tilgangen på begge deler blir mindre. Nå må politikerne 
for alvor våkne før Norge havner i ei fjernvarmefelle det 
er vanskelig å komme ut av.
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«Avfall er en høyverdig ressurs som må  
gjen vinnes og gjenbrukes – ikke forbrennes. » 
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-Jeg har alltid hatt en fascinasjon for 
naturen. Pappa brukte mye tid på å se natur-
programmer på tv sammen med meg, og 
han tok meg med ut og lærte meg om dyr og 
fugler. Om sommeren var vi med på krab-
befiske i fjorden, og jeg fikk dykke og se alt 
livet som fantes på sjøbunnen. Jeg ble både 
imponert og nysgjerrig av alt jeg så der, 
forteller hun. 

Men livet hadde tøffe tak i vente for den 
naturinteresserte jenta. Allerede da hun var 
tretten, mistet hun faren hun var så glad i. 

-Pappas død har nok preget meg ganske 
mye. Jeg ønsker å hedre ham ved å gjøre en 
forskjell på dette området.

Utdannet seg til jobb i WWF. Foreldrene 
var nokså forskjellige personligheter. Faren 
var like tålmodig som moren var utålmodig. 
Trolig trenger hun arven fra dem begge i 
miljø-toppjobben. Og kanskje var det en 
dråpe av morens utålmodighet som hjalp 
henne i å skaffe seg innpass i organisasjonen 
hun ønsket å jobbe for. Målbevissthet har hun 

nok også fått en god porsjon av. Marinbiolog-
utdanningen hun skaffet seg, ble satt sammen 
av fag hun visste var spesielt relevante for en 
jobb i WWF. Tilknytningen til organisasjonen 
opprettet hun allerede som barn, da hun 
meldte seg inn i «Pandaklubben». 

-Som ferdig utdannet marinbiolog ringte 
jeg til WWF og spurte om de hadde en jobb 
til meg. Da de spurte når det kunne passe for 
meg å stikke innom for en samtale, svarte 
jeg: «Jeg står utenfor hos dere nå». Så jeg må 
ha vært ganske ivrig, smiler hun.

Resten er historie, som de sier. Den ivrige 
naturverneren startet som frivillig i WWF 
i 2003, og ble havmiljørådgiver i 2005. 
Deretter ble hun leder for naturvernavde-
lingen, og senere fagsjef, før hun ble gene-
ralsekretær i 2012. Teknologica møter henne 
få dager etter at hun og kollegene kunne 
feire at Norge får en klimalov, på initiativ 
fra WWF. Det har riktignok tatt sju lange år 
siden forslaget ble fremmet for politikerne, 
men nå ligger lovproposisjonen på bordet. 
Det ble feiret med grønn bløtkake.
Pinglete mål. Under Energismarte bygg-
konferansen i februar i år ga Nina Jensen 

Født til å bli 

MILJØVERNER
Hun er oldebarn av kvinneforkjemper Betzy Kjelsberg, og søster av FrP-
leder Siv Jensen. Men WWF Verdens naturfonds generalsekretær Nina 
Jensen står trygt på egne ben. Hun visste tidlig at hun ville jobbe for miljøet.
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deltakerne en brutal beskrivelse av miljø-
virkeligheten vi lever i: Over 65 prosent av 
karbonbudsjettet er allerede brukt opp. 
Til og med World Economic Forum peker 
på klima-og miljøendringene som dagens 
største risiko for menneskeheten og verdens-
økonomien. Stortingets energimål om en 
reduksjon på 10 TWh er altfor beskjedent, 
mener hun. 

-Hvorfor skal vi stoppe ved 10 TWh? 
Hvorfor ikke sette et mål om 50 prosent 
reduksjon? 

-I innlegget på konferansen tok du til orde 
for at Norge bør bli verdens første helelektri-
fiserte land. Hvordan ser du for deg at et slik 
mål kan nås, og på hvilke områder haster 
det mest med å komme i gang?

-Norge har gode forutsetninger for å bli 
et helelektrifisert land, for 60 prosent av 
energien vi bruker, er fornybar. I øyeblikket 
står elektrifiseringen av transportsek-
toren sentralt. Men det er også viktig å ha 
oppmerksomhet på energieffektivisering, 
energibesparelse og teknologisering. Norge 
burde kunne vise vei, og skape muligheter 
gjennom teknologiske nyvinninger, for vi 

har høy kompetanse på teknologi. Vi burde 
kunne gå foran med blant annet nye typer 
solcellepaneler og teknologier for energi-
besparelse. Og vi bør bidra med smarte 
teknologiløsninger på alle byggeplasser, og 
på alle typer bygg. 

-Hva synes du om bruk av elektrisitet 
til oppvarming? Bør man lette på restrik-
sjonene som er lagt på slik energibruk de 
senere årene?

-Det er et komplisert regnestykke som 
skal gå opp, men man bør kunne øke bruken 
av fornybar kraft til oppvarming. Lokal ener-
giproduksjon og salg av strøm tilbake til 
nettet vil bli viktig framover. Men samtidig 
tror jeg mye både bør og kan gjøres gjennom 
energibesparelse, for vi sløser mye med 
strømmen her i Norge.

Tror på solenergi og havvind. -Hvilke 
typer fornybar energi har du mest tro på?

-Solenergi vil bli en dominerende energi-
kilde i løpet av kort tid, også her i Norge. 
Landet har godt potensial for solenergi, 
like godt som Tyskland og Frankrike. Og 
Tyskland satser virkelig tungt på denne type 
energiproduksjon. Deutsche Bank har for 
øvrig fastslått at solenergi nå er lønnsomt i 
80 prosent av verden. Den dagen solenergi 
blir den dominerende kraftkilden, kommer 
ting til å skje fort.

-I WWF er vi også nysgjerrige på havvind. 
Jeg kunne ønske at Norge tok en større rolle i 
det markedet. Man burde satse på å bygge et 
pilotanlegg i Nordsjøen. 

-Finnes det typer fornybar energi du ikke 
har tro på?

-I utgangspunktet ikke. Vi trenger 
mange forskjellige teknologier og former 
for fornybar energi for å sikre overgangen 
til et hundre prosent fornybart samfunn. 
Det viktigste er at man velger den fornybare 
energien som gir mest effekt, og som har 
minst påvirkning på natur og dyreliv.

Alle bransjer må gjøre mer. -Synes du elek-
trobransjen er tilstrekkelig på hugget når det 
gjelder miljø-og klimamålene?

-Alle bransjer må gjøre mer enn de gjør 
i dag, for økningen i den globale oppvar-

mingen nærmer seg raskt 1,5 grader. Men det 
skjer mye bra i norsk næringsliv nå. Jeg føler 
meg oppløftet over hvordan mange bedrifter 
har satt miljøspørsmål på dagsorden. 

-Men ingen bransje har så langt tatt skik-
kelig inn over seg hva som må til av innsats 
for å nå målene framover. Vi må få en 
sirkulær økonomi, som innebærer en reduk-
sjon i forbruket og smartere måter å produ-
sere varer og tjenester på. Jeg tror også vi 
trenger et betydelig tverrfaglig samarbeid 
mellom forskjellige bransjer og organisa-
sjoner dersom vi skal klare å innfri miljømå-
lene. 

-Innebærer det også et samarbeid mellom 
WWF og næringslivet, og for eksempel mer 
spesifikt mellom WWF og elektrobransjen?

-Det vil absolutt være aktuelt for WWF å 
samarbeide med elektrobransjen. Men det 
finnes et svært bredt utvalg av aktiviteter 
innen bransjen, så det hele må starte med 
en grundig kartlegging av hvilke områder 
innenfor bransjen som kan egne seg for et 
samarbeid.

-Hvilke konkrete forventninger har du til 
elektrobransjen med tanke på deres rolle i 
elektrifiseringen av landet?

-Elektrobransjen burde være en 
aktiv pådriver for at Norge blir det første 
hel elektriske samfunnet i verden. Her burde 
bransjen se gode forretningsmuligheter.

Med jobben som livsstil. -Blir det tid igjen i 
hverdagen til å drive med hobbyaktiviteter?

-På mange måter er jobben min en livsstil, 
så jeg bruker i overkant mye tid på den. 
Men når jeg finner anledning til det, velger 
jeg sesongbaserte aktiviteter: langrenn og 
snowboard om vinteren, og padling om 
sommeren. Jeg driver også med dykking. Det 
gjør jeg hele året, men altfor sjelden.

-Hører lesing med til fritidsaktivitetene? 
Hvilken bok ligger i så fall på nattbordet ditt 
akkurat nå?

-Akkurat nå leser jeg «Sapiens». Den er 
en flott bok å lese for å forstå menneskehe-
tens historie, og vår enorme påvirkning på 
kloden.

-Har du reell tro på at det er mulig å redde 
verden fra alle miljøtruslene som finnes i 
dag?

- Fornybarmulighetene gjør at jeg tror vi 
kan klare dette. Den dagen fornybar energi 
utkonkurrerer fossil energi, kommer ting til 
å skje fort. Utviklingen i næringslivet bidrar 
også til at jeg ser positivt på det hele. Bedrif-
tene tjener gode penger på å gjøre de riktige 
tingene. Det betyr at vi kan gjøre store 
endringer. Vi ser nå at det er mulig å kombi-
nere krav om fortjeneste og det å gjøre de 
riktige tingene. 

-Og var jeg ikke optimist, måtte jeg bare 
sluttet i denne jobben.

«Norge har gode 
forutsetninger for 

å bli et helelektrifisert 
land, for 60 prosent av 
energien vi bruker er 
fornybar. »
Nina Jensen, generalsekretær i WWF

FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD
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HØRING: TEK17

Nelfo foreslår forenkling i  
byggereglene
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 
foreslår endringer i byggteknisk 
forskrift (høring om TEK17). 

Nelfo har en rekke forslag til forbedringer 
og forenklinger i byggereglene. Vi mener 
revisjonen av TEK, der det er relevant, bør 
brukes til å tydeliggjøre grensesnittene mot 
annet regelverk.

Nelfo gir innspill om andre endringer 
som kan forenkle og forbedre byggereglene 
på sikt, både med hensyn til reduserte kost-
nader og økt fleksibilitet/kvalitet. 

Støtter enklere regelverk. Nelfo støtter 
regjeringens uttalte målsettinger med 
TEK17. Regelverket skal bli enklere, bygge-
kostnadene skal ned og samtidig skal kvali-
teten bli ivaretatt. Vi mener direktoratet har 
tilnærmet seg TEK17 på en god måte, men at 
det fortsatt er et stort potensial for å forenkle 
og forbedre byggereglene, og samtidig 
opprettholde eller bedre kvaliteten. 

Fornøyd med energireglene. Energi-

reglene (TEK kap 14) ble revidert i 2015/16 og 
er ikke på høring i TEK17. Nelfo er fornøyd 
med innretningen av de nye energireglene 
som trådte i kraft 1.1.2016. Rapportene vi nå 
får fra markedet, sluttkunder, utbyggere og 
egne medlemsbedrifter, er at de nye energi-
reglene er godt mottatt. For boliger og bygg 
under 1000 kvm BRA vil adgang til å velge 
elektrisk oppvarming gi valgfrihet og økt 
konkurranse, og reduserte byggekostnader.

Mer konkurranse i varmemarkedet. Vi 
skulle gjerne sett at myndighetene gikk 
enda lenger enn i forrige revisjon, ved å 
tillate mer konkurranse også for de større 
byggene med mulighet for fritt valg av 
utslippsfri direktevirkende elektrisitet for å 
dekke varmebehovet.

Ladepunkter. Vi anbefaler at direkto-
ratet igangsetter en målrettet revisjon for 
at byggteknisk forskrift skal stille krav om 
føringsveier ved nye bygg, for å tilrettelegge 
for kostnadseffektiv installasjon av lade-
punkter for elbil.

HØRING: NASJONAL TRANSPORTPLAN 

Elektrifisering av transportsektoren
Tansportsektoren er Norges 
største kilde til klimagass-
utslipp. Samtidig er det 
nettopp på dette området vi 
har de største mulighetene 
til å gjennomføre massive 
utslippsreduksjoner frem 
mot 2030. Et viktig stikkord 
er økt elektrifisering.

©FOTOGRAF JOHN PETTER REINERTSEN
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Norge har i dag et faktisk overskudd på fornybar energi. Vi er 
allerede i dag der EU ønsker å være i 2050. Dette gir oss en helt 
unik utgangsposisjon. Spiller vi våre kort riktig, vil Norge kunne 
være et foregangsland i arbeidet med å utvikle en fornybar og 
utslippsfri transportsektor.

Mangel på infrastruktur. Den største barrieren for elektrifi-
sering av transport er mangel på infrastruktur. Elektrifisering av 
transportsektoren krever investeringer i overføringsnett, og det 
er derfor viktig at Stortinget tilrettelegger for økte intensiver for 
nettselskapene. Myndighetenes inntekstregulering av nettsel-
skapene må avspeile nettopp dette. 

Ladeklare bygg. Dernest må vi fokusere på husholdningene, 

og hjemmelading av bil. 80 % av kostnadene for etablering av 
ladestasjon er å legge opp til det vi har valgt å kalle «ladeklare 
bygg», dvs. at det legges opp til føringsveier. Alle nye bygg bør ha 
denne type tekniske krav. For eksisterende bygg vil vi anbefale 
en utvidet støtteordning fra Enovas side. 

Støtteordninger. Nelfo er meget positiv til etableringen av 
tilskuddsordningen rettet mot kommuner og fylkeskommuner 
for innkjøp av fergetjenester. Vi er også positive til Enovas land-
strømprogram. Nelfo mener begge disse ordningene må trappes 
kraftig opp. Dette er særlig viktig for landstrøm, fordi det er 
behov for etablering av transportkorridorer for landstrøm. Dette 
vil legge til rette for private investeringer i økt elektrifisering av 
kysttrafikken, av viktige deler av fiskeflåten og norsk havbruk. 

HØRING: NASJONAL TRANSPORTPLAN 

Elektrifisering av transportsektoren
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Nelfos bransjeorganisasjon Integra 
vil berømme regjeringen for en god 
beskrivelse av mulighetene som 
ligger i fremtidsrettet teknologi. Digi-
talisering og intelligente transport-
systemer blir sentralt for å få på plass 
nye tjenester for morgendagens 
 mobilitetsløsninger.

ITS kan bidra til økt sikkerhet, bedre trafikkflyt 
og sanntidsinformasjon til trafikantene.

Integras medlemsbedrifter har, i samarbeid 
med Statens veivesen og Forsknings rådet, 
utviklet avanserte kommunikasjonsenheter 
(ITS-stasjoner) for Intelligente Transport-
systemer. Vi stiller oss bak ITS og teknologi-
satsingen i meldingen, men satsingen må 
forsterkes.

Samordnet og ambisiøs teknologi satsing. 
Vi mener at meldingen er for pessimistisk når 
den beskriver ITS teknologiens modenhet, og 
savner en tydelig ambisjon fra regjeringen om 
å bygge ett nytt teknologiben. Vi mener det er 
mulig å skape ny industri, der norske bedrifter 
kan ta en ledende rolle også i et inter nasjonalt 
marked.

Teknologien finnes. Det er viktig med 
tydelige krav til ITS-systemer og teknisk 
infrastruktur i nye samferdselsprosjekter. 
Mye av teknologien og løsningene finnes. Vi 
må komme raskere fra gode ideer og piloter til 
faktisk anvendelse. Samferdselsdepartementet 
og tilhørende etater må utarbeide anskaffelser 
og kravspesifikasjoner basert på åpne stan-
darder og ikke proprietære løsninger.

Involver bedriftene. Vi har savnet et styrende 
og koordinerende organ som kan samordne 
satsingen på området. Vi håper det nye mobili-
tets- og teknologirådet kan ta denne rollen. Men 
det er viktig at engasjementet og kompetansen 
som allerede finnes i bedriftene, organisasjoner 
og råd – for eksempel Integra og ITS Norge - også 
blir involvert. Dette gjelder spesielt når priorite-
ring for satsing i nye piloter og innovasjonspro-
sjekter i Pilot-T og Smart transport skal gjøres.

Britisk BNP skisserer at markedet inter-
nasjonalt for smarte mobilitetsløsninger vil 
være på 900 mrd. pund innen 2025. Dette er 
et marked det er viktig at norske aktører kan 
ta del i.

Intelligente trafikksystemer

HØRING: INDUSTRIMELDINGEN
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Vi må forsterke 
våre konkurranse-
fortrinn
Nelfo er stort sett godt fornøyd med Indus-
trimeldingen. Den peker på en rekke 
tiltak, eksempelvis skatte- og avgiftslet-
telser, karbonkompensasjon, bevilgninger 
til energiomlegging, samt bevilgninger til 
forskning og innovasjon. Dette er viktige 
forutsetninger og tiltak for å kunne bevare 
og styrke fremtidig norsk industriaktivitet.

Nelfo er overbevist om at vi i dagens 
industripolitikk må forsterke og videre-
utvikle konkurransefortrinnene som 
skal gjøre Norge til vinner i lavutslipps-
samfunnet. Ett av disse konkurranse-
fortrinnene er at vi kan produsere våre 
industrivarer basert på fornybar energi. 

Unik posisjon. Norge har i dag et over-
skudd på fornybar energi. Vi er allerede 
i dag der EU ønsker å være i 2050. Dette 
gir oss en helt unik utgangsposisjon. I 
meldingen understreker Regjeringen 
nettopp dette poenget, og man omtaler 
vannkraften «som et unikt fundament for 
utvikling av grønn industri».

Dessverre er Norge nå i ferd med å miste 
dette konkurransefortrinnet som følge av 
ordningen med varedeklarasjon av kraft-
leveranser og opprinnelsesgarantier. (Se 
egen sak på side 15)

Intelligente trafikksystemer
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Økt innsats for elektrifisering av  fergetransport
Transportsektoren står for om 
lag en tredje del av Norges utslipp 
av klimagasser. En overgang fra 
bruk av bensin, gass og diesel til 
 elektrisitet vil være nødvendig for 
at Norge skal kunne nå målet om 
40 % utslippsreduksjoner innen 
2030. 

Den største utfordringen er at over-
gangen krever store investeringer. Dette 

gjelder både for overgangen til elbiler og 
annen elektrisk veitrafikk, tilrettelegging 
for landstrøm, samt elektrifisering av 
kyst trafikken.

Mange kommuner har vist stor entusi-
asme for å ta i bruk nullutslippsløsninger 
i transportsektoren. I forbindelse med 
anbud stiller kommunene krav om lav- 
og nullutslippsteknologi på norske ferge-
samband. Kravet innebærer imidlertid at 
det må gjennomføres store investeringer. 
Av den grunn foreslår regjeringen å gi en 
ytterligere bevilgning på 100 millioner 

kroner til båt- og fergefylkene.
Nelfo stiller seg svært positiv til 

 regjeringens vilje til å legge til rette 
for investeringer i klimavennlig trans-
port.  Vi er sikre på at disse investe-
ringene vil utløse store gevinster for 
samfunnet. I tillegg til å  realisere nødven-
dige utslippskutt, vil en styrket satsing 
på klimavennlig kysttrafikk skape nye 
markedsmuligheter for grønn verdi-
skaping i den norske verftsindustrien.

Rekordsatsing 
på sykehjem
For å få bygget bedre og flere heldøgns-
plasser i sykehjem og omsorgsboliger, øker 
regjeringen tilsagnsrammen i Husbanken 
med ytterligere 2,15 milliarder kroner i 2017.

Den totale rammen for 2017 blir dermed 
5,124 milliarder kroner. Det tilsvarer 
 rehabilitering og bygging av omtrent 3100 
plasser.

Stadig flere kommuner tar i bruk 
velferdsteknologiske løsninger når nye 
plasser bygges og rehabiliteres. Det gir 
brukere med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til et bedre liv, samt at tid frigjøres 
hos helsepersonell og gir de pårørende 
trygghet.

REVIDERT NASJONALBUDSJETT
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Ny versjon av strømulykkeappen
De anbefalte retningslinjene ved strømulykker 
er blitt modernisert i forhold til erfaringer og 
hvordan helsevesenet har utviklet seg. I tråd med 
dette er det nå utviklet en ny strømulykkeapp 
som beskriver de nye retningslinjene. 

Appen er utviklet av Nelfo i samarbeid med Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Statens arbeids-
miljøinstitutt, EL og IT Forbundet og Energi Norge. Den er 
tilgjengelig i en engelsk og polsk versjon i tillegg til norsk.

Strømulykker kan gi umiddelbare skader som brannsår og 
i verste fall hjertestans i tillegg til senskader som muskel- og 
skjelettplager, psykiske lidelser og skader på nervesystemet. 
Det er derfor svært viktig at personer som har blitt utsatt for 
strøm får medisinsk oppfølging.

Siden anbefalingene ble utviklet, er rapporteringen av 
ulykker til DSB nesten tidoblet – fra rundt 50 ulykker årlig 
ved årtusenskiftet, til 500 ulykker i dag. DSB vurderer 
økningen som et uttrykk for økt oppmerksomhet på melde-
plikten ved strømulykker, og ikke som et uttrykk for at det 
skjer flere ulykker. Denne vurderingen støttes av at antallet 
dødsulykker ikke har økt i perioden, men snarere gått jevnt 
nedover. Det er ikke rapportert om dødsfall i elektrobransjen 
de siste ti årene. 

Appen kan ha bidratt til at man i økende grad har fått 

øynene opp for at å melde fra om 
ulykker, ikke bare av plikt for at den 
enkelte skal få best mulig helseopp-
følging, men også for bransjen og 
samfunnet. Dette medfører at man for 
tilgang til kunnskap som kan gi bedre 
grunnlag for forebygging av ulykker. 

Forsker og psykolog Lars Ole Goffeng 
ved Statens arbeidsmiljøinstitutt 
(STAMI), avdeling for arbeidsmedisin og 
epidemiologi, forteller at det har skjedd en 
positiv utvikling når det gjelder oppmerk-
somhet på strømskader. 

– Man skal ta strøm på alvor, strømekspo-
nering kan være potensielt farlig. De aller fleste 
hendelser på lavspenningssiden går bra, men noen 
ganger skjer det alvorlige ulykker som kan medføre 
umiddelbare skader i tillegg til senskader. Det er derfor 
viktig at personer som har blitt utsatt for strøm får oppføl-
ging av helsevesenet, sier Goffeng.

-Forskning og erfaring viser at ledelsens positive engasje-
ment og involvering i bedriftens HMS-arbeid er nødvendig og 
avgjørende. Et samspill mellom individuelle risikofaktorer og 
rammebetingelser vil gi de beste forutsetninger for å lykkes 
med å minimere risiko for arbeidsulykker. Strømappen er 
et av flere hjelpemidler for å styrke dette arbeidet, sier HMS-
ansvarlig i Nelfo, Eirik Remo.
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Olje- og energidepartementet 
avholdt i samarbeid med NVE 
nylig et møte for å få innspill til 
hvordan ordningen med opprin-
nelsesgarantier og varedekla-
rasjon kan fungere bedre enn i 
dag. 

Energimyndighetene registrerer en 
økende interesse for ulike frivillige 
ordninger for miljøsertifisering, og er 
opptatt av hvordan dette kan påvirke 

ulike aktørers valg av energiløsninger. 
Opprinnelsesgarantier blir brukt som 
dokumentasjon på bruk av fornybar 
energi i noen av disse sertifiseringene. 

-Norge er dessverre i ferd med å 
miste et viktig konkurransefortrinn 
som følge av ordningen med vare-
deklarasjon av kraftleveranser (som 
forvaltes av NVE) og opprinnelses-
garantier. Dette er en ordning som i 
praksis selger ut «renheten» av norsk 
kraftproduksjon til utlandet. Når så 
denne «renheten» er solgt ut, viser 
NVEs varedeklarasjon at norsk kraft-

Varedeklarasjon for kraftleveranser må endres

Vil ha flere  
grønne innkjøp
Staten og kommunene skal ta hensyn 
til klima og miljø når de kjøper varer og 
tjenester. Nærings- og fiskeridepartementet 
har nå vedtatt en ny forskriftsbestemmelse 
som skal bidra til flere grønne innkjøp. 

- Det offentlige handler for 480 milli-
arder kroner i året. Det er viktig at vi bruker 
innkjøpsmakten på en god måte. Nå legger 
vi til rette for flere grønne innkjøp, sier 
næringsminister Monica Mæland, i en 
presse melding.

Nelfo støtter vedtaket om å stille strenge 
miljøkrav ved offentlige anskaffelser. Som 
Nelfo ga uttrykk for under høringen, mener 
Nelfo at departementet har løst dette på en 
meget god måte. Det er nå behov for gode 
vei ledere, rådgivning og et kompetanseløft 
på innkjøpersiden. Det er derfor gledelig 
at Direktoratet for forvaltning og IKT nå 
styrkes, slik at de kan rettlede og støtte det 
offentlige med å fremme grønne innkjøp.

I følge den nye forskriften skal oppdrags-
givere legge vekt på å redusere belast-
ningen på miljø og fremme klimavennlige 
anskaffelser. De kan stille miljøkrav i alle 
trinn av anskaffelsesprosessen der det er 
relevant og knyttet til leveransen. Der miljø 
er et kriterium for til delingen, bør det som 
hovedregel vektes minimum 30 prosent. 
Det innebærer at når oppdragsgiver skal ta 
stilling til hvem som får kontrakten, skal 
kriterier for miljø telle minst 30 prosent 
sammenlignet med for eksempel pris og 
kvalitet.

Den nye forskriften trådte i kraft 1. mai.
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produksjon i all hovedsak består av 
fossil produksjon. 

-Det betyr i praksis at industri-
produksjon basert på grønn, fornybar 
energi blir direkte undergravet 
gjennom denne ordningen. Den bidrar 
til å svekke vår nasjonale konkurran-
sekraft i et lavutslippssamfunn. 

Gjennom kjøp av norske opprinnel-
sesgarantier kan aktører som Google 
og Apple hevde at de drifter sine euro-
peiske serviceparker på norsk vann-
kraft. Fremfor å investere i Norge og 
etablere serviceparkene sine her, skjer 

investeringene i våre naboland og 
bidrar dermed til reduserte nye indus-
trielle investeringer i Norge.

Opprinnelsesgarantiene gir Norge 
noen få millioner kroner i kortsiktige 
inntekter. Anslagvis, litt avhengig av 
prisen på opprinnelsesgarantiene, 
dreier dette seg om 3 - 500 millioner 
kroner i årlige inntekter til en del kraft-
produsenter. Det er ingen klimagevinst 
knyttet til denne ordningen. 

Nelfo vil sterkt anbefale at NVEs 
varedeklarasjon for kraftleveranser 
endres slik at den avspeiler den fysiske 

leveransen av kraft (som er fornybar). 
Vi vil også anbefale at norske myndig-
heter i behandlingen av nytt forslag til 
EUs fornybardirektiv tar sterk avstand 
fra ordningen med opprinnelses-
garantier. 

Vi må nå sikre at miljøverdien av 
norske kraftressurser bidrar til verdi-
skaping og arbeidsplasser i Norge. Det 
dreier seg om å bygge nasjonal, grønn 
konkurransekraft.

«Industriproduksjon basert på grønn, 
fornybar energi, blir gjennom denne 

ordningen direkte undergravet. »

Varedeklarasjon for kraftleveranser må endres



Nelfo og Boligprodusentene har fått utar-
beidet forslag til kriterier for en slik defini-
sjon, og rapporten ble presentert under et 
frokostseminar i Næringslivets Hus i Oslo 
6. april.  

-Myndighetene har satt mål om Nesten  
nullenergibygg i 2020. Med andre ord 
begynner det å haste, men hverken EU eller 
Norge har besluttet en eksakt definisjon for 
nNEB ennå. Nelfo og Boligprodusentene har 
ønsket å gi innspill til Direktoratet for bygg-
kvalitet (DiBK) så tidlig som mulig, slik at 
de kan ha med disse innspillene i vurderin-
gene Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementet har satt dem til å gjøre. Kriteriene 
for nNEB er viktige, og berører alle våre 
medlemmer, sier Strandskog. 

Utgangspunkt i EU-direktiver. Det var 
partner Andreas Aamodt i Adapt Consulting 
som presenterte rapporten da den ble lagt 
fram 6. april. Målet har ikke vært å foreslå 
en konkret definisjon, men å beskrive en del 
mulige veivalg, understreket han. 

Rapportens forslag om mål, krav og 
metodisk tilnærming holder seg til EUs krav 
og kriterier, fortalte Aamodt. Man har forut-
satt at myndighetene vil bevege seg i retning 
av Energieffektiviseringsdirektivet, som ble 
vedtatt i 2012, og Bygningsenergidirektivet, 
som ble revidert i 2010. 

-EU har lagt til grunn at energikravet for 
slike bygg skal fremme kostnadsoptimale 
energiløsninger. Etter vår mening kan det 
bare oppnås gjennom teknologinøytralitet. 

-Vårt forslag bygger på at defini-
sjonen skal reflektere kostnadsoptimale 
energi løsninger i et samfunnsøkonomisk 
perspektiv, og at beregningen av kost-
nadsoptimalitet skal gjøres i tråd med 
føringer i revidert bygningsenergidirektiv 
med tilhørende forordninger. Den skal ta 
hensyn til privatøkonomiske interesser, og 
den skal stimulere til teknologiutvikling 
gjennom å ivareta hensyn til konkurranse-
og teknologi nøytralitet. EUs harmoniserte 
metode i en forordning til det reviderte 
bygningsenergidirektivet var utgangs-

punktet da vi beregnet det kostnadsopti-
male energiytelsesnivået. Vi har beregnet 
et maksimalt energiforbruk på 77 kWh/kvm 
som et kriterium for Nesten nullenergibygg.

Bruker Sintef-modeller. Rapporten bruker 
Sintefs bygningsmodeller «Sintefkassa» 
(småhus) og «Sintefblokka»(boligblokk) som 
referansebygg, og som basis for beregning 
av energiytelse. De to modellene ble utviklet 
som grunnlag for kravene i TEK07, og senere 
for TEK10. Man har imidlertid lagt opp til et 
litt høyere ytelsesnivå enn i de opprinnelige 
modellene, fortalte Aamodt. 

I følge rapporten gir standard klima-
skjerm og elvarme best lønnsomhet, 
både i et privat- og et samunnsøkono-
misk perspektiv. Konklusjonen er at denne 
løsningen vil gi en kostnadsoptimal energi-
ytelse, uavhengig av om man uttrykker 
energi ytelsen som netto energibehov, levert 
energibehov eller primærenergibehov. 
Rapportforfatterne regner med at DiBKs 
definisjon vil danne grunnlaget for fastset-

Avgjørende definisjon 

Nesten nullenergibygg var et tema som engasjerte. Alt fra bransjefolk til forskere hadde funnet veien til Næringslivets hus for å få presentert rapporten til Nelfo og Boligprodusentene.  FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD

Definisjonen av Nesten nullenergibygg har betydning for alle medlemsbedriftene, fastslo 
Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo.  FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD

Definisjonen av Nesten nullenergi bygg (nNEB) vil bli avgjørende for 
hele energipolitikken rundt bygg, mener næringspolitisk direktør 
Tore Strandskog i Nelfo. 
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telse av neste generasjon energikrav i bygg-
teknisk forskrift.

-Denne rapporten gir en god doku-
mentasjon av hva Nelfo og Boligprodusen-
tene mener, fastslår Strandskog i Nelfo. 

-Nå gjenstår det å se om innspillene våre 
blir hensyntatt, eller om det blir nødvendig 
å gå enda tyngre inn. Det er lagt inn mye 
empiri og fakta i rapporten. Det skulle gi 
et sterkt faglig grunnlag for beslutningene 
DiBK skal ta. Spørsmålet er om man likevel 
kommer til å helle mot politiske føringer. 
Slike diskusjoner har vi allerede hatt rundt 
TEK10. Vi håper ikke det vil skje denne 
gangen. 

-Hvilke politiske grep må til for å komme 
dit Nelfo og Boligprodusentene vil?

-Man må fjerne alle politiske reguleringer 
som hemmer teknologisk innovasjon. Vi kan 
ikke rygge inn i fremtiden. For å få tekno-
logi- og konkurransenøytralitet, må man 
fjerne tilknytningsplikten for fjernvarme. 
Det vil være et viktig grep. Fjernvarmetekno-
logien har hatt ti år på seg nå, og bør kunne 

stå på egne bein. Fjernvarme og elvarme bør 
stille likt på startstreken når Nesten null-
energibygg skal defineres. 

-Hvor kritisk er implementeringen av de to 
aktuelle EU-direktivene for å få  definisjonen 
på plass?

-Det er først og fremst det reviderte 
Bygningsenergidirektivet som står sentralt 
i denne saken. Men det er ingen grunn til å 
vente på implementeringen av dette direk-
tivet, for vi vet at det kommer, og innholdet i 
det er godt kjent. Vi er ikke avhengige av den 
formelle implementeringen av dette direk-
tivet for å definere hva et Nesten nullener-
gibygg skal være. 

-Hvor kritisk er det å få en definisjon av 
Nesten nullenergibygg på plass nå?

-Om vi ikke definerer og iverksetter 
nNEB nå, svekker vi vår konkurranseevne 
i et globalt marked. Regulatoriske utslag 
påvirker mulighetene våre sterkt.

Nesten nullenergibygg var et tema som engasjerte. Alt fra bransjefolk til forskere hadde funnet veien til Næringslivets hus for å få presentert rapporten til Nelfo og Boligprodusentene.  FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD

Målet med rapporten har vært å foreslå en 
retning for definisjonen av nNEB, fortalte Andreas 
Aamodt, partner i Adapt Consulting. 
 FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD
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FORSLAG TIL VIRKEMIDDEL FOR ØKT  
ENERGIEFFEKTIVISERING I BYGG

Krav om periodisk 
energirevisjon
Det finnes et stort potensial for 
lønnsom energieffektivisering i 
norske bygg. Dette potensialet er 
imidlertid ikke jevnt fordelt over 
bygningsmassen. 

De om lag 4 millioner bygningene i Norge 
har helt individuelle forutsetninger og 
potensial for lønnsom energieffektivise-
ring. Erfaringer fra bransjeorganisasjonene 
Nelfo og EFO tilsier at de mest lønnsomme 
energieffektiviseringstiltakene finnes i en 
begrenset del av eksisterende bygnings-
masse, men at potensialet i sum likevel 
utgjør så mye som 20 % av all energibruk i 
bygg i Norge.

Beregninger gjennomført av Elektro-
forum viser at en realisering av det lønn-
somme potensialet for energieffektivisering 
kan utløse verdiskaping på 90 milliarder 
kroner og opptil 14 000 nye arbeidsplasser. 
Markedet for energieffektivisering preges 
imidlertid av en rekke kilder til markeds-
svikt som hindrer selv lønnsomme tiltak 
i å bli utløst. Markedssvikt må adresseres 
politisk gjennom utforming av hensikts-
messige regulatoriske og økonomiske 
ramme betingelser for energibruk i bygg.

Vesentlige barrierer mot energieffek-
tivisering og EUs tilnærming. Det finnes 
mange barrierer mot energieffektivise-
ring, bl.a. manglende innkjøpskompe-
tanse, aversjon mot å ta økonomisk risiko 
og uoversiktlig leverandørmarked. Det vil 
være enklere å komme rundt disse barri-
erene dersom vi evner å bevisstgjøre eien-
domsaktørene på eget energiforbruk 
og potensialet for energieffektivisering. 
Ofte er det eiendomsaktørene med lavest 
kunnskap om eget energibruk som har de 
høyeste energiregningene.

EU har som mål å redusere energi-
bruken med 20 % innen 2020 og vedtok 
i den forbindelse energieffektiviserings-
direktivet i 2012. Direktivet stiller krav om 
at medlemslandene skal innføre obligato-
risk periodisk energirevisjon i alle større 
bedrifter. Hensikten med energirevisjon er 
å synliggjøre potensialet for energieffek-

tivisering, som igjen vil kunne stimulere 
til at energieffektiviseringstiltak blir gjen-
nomført. For små og mellomstore bedrifter 
krever direktivet at det etableres nasjonale 
programmer som stimulerer til gjennom-
føring av periodisk energirevisjon.

Forslag til innføring av obligatorisk 
energirevisjon. I 2010 ble ordningene 
med energimerking av bygg, samt krav 
om periodisk energivurdering av tekniske 
anlegg etablert i Norge. Ordningenes krav er 
nedfelt i energimerkeforskriften, og de inne-
bærer blant annet en plikt for bygningseiere 
til å energimerke alle boliger og yrkesbygg 
ved salg og utleie. Yrkesbygg over 1000 m2 
skal alltid energimerkes.

Den største utfordringen med ordningen 
for energimerking av bygg er at den kun 
viser hvor energieffektivt selve bygget er. 
Det er altså bygget, og ikke brukerne, som 
energimerkes. Det er imidlertid av liten 
nytte å sitte i et energieffektivt bygg dersom 
brukerne av bygget sløser med energien.

For å sikre økt bevissthet om eget energi-
bruk og potensialet for energieffektivise-
ring hos eiendomsaktørene, foreslår vi at 
energimerkeforskriften utvides med nye 
krav til periodisk energirevisjon. Disse 
kravene kan utformes på ulike måter, men 
kan inkludere følgende elementer:
•  Eiere av yrkesbygg skal gjennomføre en 

energirevisjon av bygget minimum hvert 
2. år dersom bygget er mer enn fire år og 
ett av følgende kriterier er oppfylt:
-  Bygget har energimerke E eller dårligere
-  Bygget har et beregnet årlig energibruk 

på over 100 000 kWh
•  Energirevisjonen skal baseres på faktisk 

målt forbruk av energi.
•  Energirevisjonen skal gi en formålsfordelt 

oversikt, analyse og/eller vurdering av 
historisk utvikling av energiforbruket.

•  Energirevisjonen skal gi bygningsspesi-
fikke forslag til tiltak for energieffektivise-
ring, sammen med en nåverdiberegning 
av forventede fremtidige energibespa-
relser dersom tiltakene blir gjennomført.

•  Energirevisjonen skal gjennomføres av 
uavhengig tredjepart.
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«Beregninger gjennomført av Elektroforum viser 
at en realisering av det lønnsomme potensialet for 

energieffektivisering kan utløse verdiskaping på 90 milliarder 
kroner og opptil 14 000 nye arbeidsplasser. »
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Byggsektoren har for alvor begynt 
å se på sin egen rolle når det 
gjelder tilrettelegging for ladbare 
biler. 120 deltakere fulgte et 
frokostmøte om temaet i Oslo 
27. april. 

70 av deltakerne var fysisk til stede i audi-
toriet i Næringslivets hus i Oslo, mens 50 
streamet møtet på nett. Møtet ble arrangert i 
et samarbeid mellom Nelfo, Grønn Byggalli-
anse og Elektroforeningen (EFO).

Kan påvirke mye. Byggsektoren har stor 
miljøpåvirkning, og store påvirknings-
muligheter overfor andre sektorer når det 
gjelder dette temaet, påpekte daglig leder 
 Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse i 
sitt åpningsinnlegg.  

-Transport står for rundt tredjedelen av 
klimagassutslippene. Men nå begynner 
man virkelig å se effekten av myndighetenes 
insentiver, fortalte Bramslev. 

-Salget av elbiler økte med 40 prosent i 

2016. I dag utgjør elbiler 3,7 prosent av den 
totale bilparken. Spørsmålet nå er hvordan 
samfunnet raskt nok kan klare å legge til 
rette for ladingen av disse bilene, både 
hjemme og ute. 

Det finnes flere viktige spørsmål bransjen 
må ta tak i fremover, påpekte Bramslev. 

-Hvordan kan man oppnå et jevnt effekt-
behov, og hvordan priser man lading på 
jobb? Og hvordan planlegger man for en 
ukjent utvikling? Undret hun.

Trengs flere aktører på laget. For dem 
som vil legge til rette, er det avgjørende å 
få flere aktører med på laget for å få den 
nødvendige infrastrukturen på plass, 
konstaterte Isak Oksvold, direktør for miljø- 
og samfunnsansvar i Aspelin-Ramm. 
Utbyggerselskapet har bygget ca. 200 lade-
punkter til nå. Selskapet har blant annet 
samarbeidet med Oslo kommune og Fortum 
Charge&Drive om byggingen av en lade-
garasje på Vulkan i Oslo.

-Det lønner seg å bygge et relativt stort 
antall ladeplasser for hvert prosjekt, for det 
er en del infrastruktur som skal på plass. 

Det ligger betydelige investeringskostnader i 
slike prosjekter, fastslo Oksvold. 

Bygg for nåtiden, men fleksibelt. Eien-
domsdirektør Alf M. Bratsøygård fra Obos 
Forretningsbygg påpekte at det er vanskelig 
å spå ladeetterspørselen særlig langt fram 
i tid. 

-Derfor bør man først og fremst møte de 
kortsiktige behovene, men samtidig bygge 
anlegg som det er mulig å bygge ut på sikt, 
sa han. 

-Viktige oppgaver for Obos i dag er å 
veilede borettslag og sameier, og kjøre pilot-
prosjekter i borettslagene. 

Det er en økende etterspørsel etter 
ladepunkter i kontor-nybygg nå, kunne 
 Bratsøygård fortelle. 

-Det gir en utfordring her og nå med tanke 
på administrasjon og fordeling av kostnader. 
Men samtidig må man ha i bakhodet at det 
gir et fremtidig konkurransefortrinn. Når 
det gjelder kjøpesentre, varierer behovet, 
avhengig av type kjøpesenter. Men en del 
sentre ønsker å tilby hurtiglading for å 
tiltrekke seg kunder. 

Byggsektoren viktig  
for fremtidens  
lademuligheter

Man må først og fremst dekke dagens og 
morgendagens behov, mener eiendoms-
direktør Alf Martin Brasøygård i Obos 
Forretningsbygg. 
FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD

Det trengs ikke nødvendigvis et fossilbil-
forbud for at de utslippsfrie bilene skal 
ta over, mener daglig leder Katharina 
Bramslev i Grønn Byggallianse. 
FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD
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-Viktige utvalgskriterier for elbillader-
leverandører er ikke bare pris, men også 
at man får fleksibelt utstyr og løsning for 
dynamisk ladestyring, at man får en total-
leveranse, at man får et direkte kunde-
forhold mellom sluttbruker og leverandør, og 
at leverandøren har leveringsevne over tid.

Bør betale for lading. Elbillading er i stor 
grad gratis i dag. Slik kan det ikke fort-
sette, fastslo prosjekt- og salgsleder Snorre 
Sletvold i Fortum Charge&Drive. Selskapet 
har levert 350 hurtigladere i Norge så 
langt, og tilbyr blant annet hurtigladere til 
bedrifter og institusjoner som ønsker å tilby 
lading til kunder og besøkende. 

-Elbillading krever kostbar infrastruktur. 
Hvert ladepunkt koster 15-20 000 kroner å 
installere. I tillegg kommer kostnader til 
drift og vedlikehold, påpekte han. 

Det vil også bli nødvendig med smart 
styring av fremtidens elbillading, påpekte 
EV-ansvarlig Kjetil Hulbach i Schneider 
Electric. 

NVE sier nettet er forberedt på 1,5 elbiler 
i 2030. Men hva om alle skal kjøre elbil? 

Det ville kreve 5-6 prosent av norsk vann-
kraftproduksjon. Problemet er at man risi-
kerer å gå over effekttariffen og tilgjengelig 
effekt. Løsningen er AMS og smart styring 
av ladingen. Benytter man løsninger for full-
dynamisk lading, legges elbilladingen til 
lav effektperiodene gjennom døgnet, fortalte 
han.

Må utnytte mulighetene. Elbillading vil 
bli et stort og viktig marked for elinstalla-
tørene framover, fastslår Tore Strandskog i 
Nelfo. 

-Nelfo mener krav om føringsveier for 
elbillading i nybygg må tas inn i Byggtek-
nisk forskrift. Dette har vi spilt inn overfor 
myndighetene. Føringsveier fra boks til 
uttak utgjør ca. 80 prosent av kostnadene. 
Får man dette inn i forskriften, har man løst 
mye, sier han.

-Vi må ta innover oss at elbillading i stor 
grad vil være desentralisert. Hjemmelading 
vil være viktig. Nelfo er også opptatt av å 
få tilrettelagt for elbillading i eksisterende 
bygningsmasse. Vi har spilt inn overfor 
Enova at de må få opprettet støtteordninger 
for tilrettelegging for elbillading. Det er en 
viktig forutsetning, for det er der det virkelig 
store volumet ligger. 

-Etter som stadig mer beslutningsmakt 
nå blir lagt til forbrukeren, blir det bygget 
nye  forretningsmodeller. Lokal produksjon 
og lagring av energi utfordrer også de gamle 
forretningsmodellene. De gamle aktørene 
vil merke at nye aktører kommer inn, og de 
nye aktørene er elbransjen. Vi er i utfordrer-
posisjon nå. Da må vi evne å utnytte mulig-
hetene, sier Strandskog. 

FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD
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«Vi har spilt inn overfor 
Enova at de må få 

opprettet støtteordninger for 
tilrettelegging for elbillading. 
Det er en viktig forutsetning, 
for det er der det virkelig 
store volumet ligger. »
Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo
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Rett til ladepunkt for elbil
Snart kan alle i borettslag og sameier få 
lovfestet rett til å lade elbil. 

I et vedtak onsdag 24. mai pålegger Stortinget 
 regjeringen å komme med et lovforslag som sikrer 
alle som eier boliger i borettslag og sameier rett 
til å etablere ladepunkt for elbil. Unntaket fra en 
lovfestet rett er hvis «det foreligger saklig grunn 
for at en slik etablering ikke kan finne sted», ifølge 
vedtaket.

Stortingsflertallet ber også regjeringen se på 
muligheten for å nedfelle krav om at nye bygg, og 
bygg som skal gjennom omfattende ombygginger, 
blir gjort ladeklare. Regjeringen blir i tillegg bedt 
om å foreslå konkrete tiltak og virkemidler slik 
at alt nybilsalg fra og med  2025 skal baseres på 
nullutslipps teknologi.

-Vedtaket er et viktig gjennomslag for Nelfo, og 

helt i samsvar med det vi tok til orde for i høringen 
i forbindelse med regjeringens forslag til Nasjonal 
transportplan. Alle må ha mulighet til å lade bilen 
hjemme. Samtidig fikk vi gjennomslag for at alle 
nye bygg og rehabiliterte bygg gjøres ladeklare, 
sier Tore Strandskog.

Høyre, Venstre og KrF i Oslo har fremmet et 
forslag med tiltak for å få flere ladestasjoner til 
elbiler i sameier og borettslag i hovedstaden. 
De vil ha en ny og bedre støtteordning, samt en 
rådgivningstjeneste for sameier og borettslag 
som ønsker å etablere ladestasjoner. Dette er nå 
vedtatt og ny støtteordning til ladeinfrastruktur 
er allerede på plass i Oslo.

©FOTOGRAF JOHN PETTER REINERTSEN



DSB omorganiserer 
elsikkerhets arbeidet
På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
utredet hvordan elsikkerhetsarbeidet skal organiseres for å 
møte fremtidens utfordringer. Ingen skal miste livet som følge 
av feil eller arbeid på elektriske anlegg. DSBs virksomhet på 
dette området koster samfunnet rundt 580 millioner kroner 
i året. Av dette går rundt 500 millioner kroner til de lokale 
eltilsyn (DLE). Alle virkemidler er gjennomgått i detalj, både 
økonomi, regelverksutvikling og kontroll. Prosessen har 
resultert i et omfattende dokumentasjonsunderlag, som er 
oppsummert i en fyldig sluttrapport. Den gir et godt bilde av 
utfordringene DSB står overfor. 

Prosessen videreføres med 14 delprosjekter, som skal 
forankres hos Justis- og beredskapsdepartementet. Også 
Norges vassdrags- og energiverk (NVE) og Nasjonal kommu-
nikasjonsmyndighet (Nkom) skal trekkes sterkere inn i 
arbeidet. Bakgrunnen for dette er at elsikkerhetsarbeidet kan 
forbedres hvis ulike etater samarbeider tettere.

Oppfølgingen av useriøse aktører er et stort problem. 
Flere driver ulovlig virksomhet uten at DLE og DSB griper 
inn. Nelfo etterlyser hyppigere bruk av bøter og høyere bøter. 
Resultatet kan bli tap av menneskeliv og store materielle 
verdier. Avdelingsdirektør Torbjørn Hoffstad i elsikkerhets-
avdelingen i DSB sier at selv om DSB ikke er pengeinnkrever, 
ønsker direktoratet å satse mer på målrettet kontroll og 
oppfølging som eksempelvis BBK gjør i Bergen.

Mange av DLE-ene er så små at de blir lite handlekraftige. 
En løsning kan være å la sakkyndige selskaper eller andre 
overta. Hoffstad sier at en gjennomgang og revisjon av DLE-
ordningen er ett av de 14 prosjektene som skal følges opp. 

Arbeidet som nå pågår er den mest omfattende om - 
organiseringsprosessen som er satt i gang når det gjelder 
elsikkerhetsarbeid i Norge. Elsikkerhet er grunnleggende for 
virksomheten Nelfos medlemsbedriftene driver. Dette har 
topp prioritet i Nelfo. 
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Seriøsitets-
register 
Nyheten om et nytt seri-
øsitetsregister kom i 
november i fjor. Dette 
skjedde etter innspill fra 
byggenæringen og Nelfo. 
Det nye registeret som 
skal være i drift fra 1. 
januar 2018, vil bli en del 
av sentral godkjenning og 
vil i første omgang inne-
holde opplysninger som 
er elektronisk tilgjengelig 
og verifiserbare fra Brønn-
øysundregistrene og Skat-
tedirektoratet. Ordningen 
vil spesielt gi foretak i 
ROT-markedet mulighet 
til å vise at de er seriøse. 
Nelfo foreslår dessuten 
en samordning med 
 elektrobransjens registre.

Verdens første selvkjørende 
og utslippsfrie containerskip
«Yara Birkeland», verdens første elektriske, selvkjørende  containerskip 
med null utslipp kommer i drift andre halvdel 2018. Skipet, som er et 
samarbeidsprosjekt mellom Yara og Kongsberg Gruppen, skal frakte 
produkter fra Yaras fabrikk i Porsgrunn til Brevik og Larvik. 

– Yara har som målsetting å bidra til nok mat til verden og 
samtidig beskytte og ivareta miljø og klima. For å få til det må vi 
tørre å være først ute med å ta i bruk innovative løsninger som 
dette utslippsfrie containerskipet til å frakte gjødsel. Vi er stolte 
av å innlede samarbeid med Kongsberg Gruppen om å realisere 
verdens første selvkjørende, helelektriske fartøy for kommersiell 
drift, sier konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether i en pressemel-
ding.

Yara Birkeland er oppkalt etter Yaras grunnlegger, den kjente 
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FAGSKOLEMELDINGEN

Fagskolene får et 
etterlengtet løft
Politikerne tar nå grep for at flere 
skal få øynene opp for fagskole-
utdanningene. 

Tirsdag 2. mai vedtok Stor-
tinget Fagskolemeldingen 
“Fagfolk for fremtiden”. Over 
halvparten av bedriftene svarer 
i NHOs kompetansebarometer at 
de har behov for personer med 
fagskoleutdanning de neste fem 
årene. 

-Teknisk fagskole blir høyere 
yrkesfaglig utdanning. Det er gode nyheter for elektro-
bransjen, sier Svein Harald Larsen, fagsjef utdanning 
i Nelfo. –Innføring av studiepoeng er også positivt for 
å skape en bedre forståelse for en fagskoleutdannet 
kompetanse knyttet opp mot byggetekniske regelverk og 
 elsikkerhetsregelverket.  

Vi forventer nå at de fleste sentrale toårige fagskole-
utdanningene i landet vil søke  fagområdegodkjenning. 
I tillegg til å etterkomme arbeidslivets behov for høyere 
yrkesfaglig utdanning på to-tre år, er også fagområde-
godkjenning viktig for raskt å kunne etablere gode 
etterutdanningstilbud til personer og bedrifter i en 
om stillingsfase, sier Larsen.

Nytt om kompetansekrav 
for  sentral godkjenning
Vi har tidligere skrevet om regelendringene om kvalifikasjonskravene i byggesaksforskriften som ble innført 
1. januar 2016. På grunn av stor frustrasjon fra mange aktører i byggebransjen og fra Nelfo, ble den erstattet 
med en overgangs ordning der langvarig praksis godkjennes frem til 1. januar 2018. Nelfo deltok i ekspert-
gruppen bestående av 24 organisasjoner som leverte sin rapport til DiBK i november i fjor. DiBK og KMD 
vurderer nå for slagene. En innstilling ventes i løpet av året. 

Nelfos posisjon på kort sikt: 
•  Medlemmer som er kvalifisert etter gamle regler 

må også være kvalifisert etter 1. juli 2018. 
•  Få sidestilt akademisk utdannelse (bachelor) 

med to-årig teknisk fagskole/ installatørprøve/
dokumentert praksis. Realkompetanse må vektes 
sterkere.

•  Tekniske tiltak må plasseres i riktig tiltaksklasse, 
og ikke automatisk følge byggets tiltaksklasse. 

•  Informere/kurse medlemmene i byggesak 
(Saksgang og roller i PBL).

På lengre sikt:
•  Flere av bransjens arbeidsoppgaver kan bli omfattet 

av PBL (markedsadgang og rammebetingelser). 
•  I dag er 60-70 % av de faglig ansvarlige hos 

 elinstallatørene rekruttert fra teknisk fagskole. 
•  Vi må oppnå en generell formell godkjenning/side-

stilling av bachelor mot to-årig teknisk fagskole/
installatørprøve (ikke bare i byggesaks forskriftene).  

•  Nelfos medlemsbedrifter må også, i større grad, 
forberede seg og rekruttere medarbeidere med 
akademisk utdannelse (bachelor/master). 

vitenskapsmannen og innovatøren Kristian Birkeland, og blir verdens 
første elektriske containerfartøy..

-Opptil 100 dieseldrevne lastebilturer er nødvendig hver dag for 
å transportere produkter fra Yaras fabrikk i Porsgrunn til Brevik 
og Larvik, hvor vi sender produkter i store containerskip til kunder over 
hele verden. Med dette nye batteridrevne containerfartøyet, flytter vi 
transport fra vei til sjø og reduserer dermed støy, lokal luftforurensning 
og klimapåvirkning. Samtidig forbedres sikkerheten på lokale veier, sier 
Holsether.
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Ny Nelfo-konferanse
Nelfos årskonferanse er en nyskaping som blir 
arrangert i Oslo den 7. november i år. Tema er 
hvordan den digitale utviklingen vil påvirke elek-
trobransjen. Hvilke konsekvenser får dette for 
deg som leverandør og for dine kunder? Hvordan 
forholder vi oss til økt digitalisering?

Elektrobransjen er inne i en enorm utvikling. Verdikjeden blir 
stadig mer digitalisert. Kundene driver utviklingen, samtidig 
som nye aktører melder seg på. Med endrede rammebeting-
elser, nye løsninger og tøffere kompetansekrav og press i 
marginene, står bransjen overfor store utfordringer. Spørsmålet 
er hvordan vi skal håndtere dette og utnytte mulig hetene.

Konferansen ser inn i glasskulen og adresserer en del 
problemstillinger og utfordringer. Hvor smarte blir byggene? 
Lokal solproduksjon, energilagring og elbillading – hva inne-
bærer det og hvordan vil markedet utvikle seg? Hvordan skal 
vi samhandle i en digital verdikjede, og ikke minst hvilke 
utfordringer står bransjen overfor når nye aktører inntar 
markedet?

Alt dette og mere til skal gi deg et innblikk i løsninger for 
smarte hjem, byer og energiløsninger, smart infrastruktur for 
en utslippsfri og effektiv transportsektor. Og i tillegg hvordan 
dette vil påvirke næringen, deg og din bedrift. Ambisjonen er 
å gi underlag for hvilke valg som kan være fornuftig å gjøre på 
kort og lang sikt. 

Sett av datoen 7. november allerede nå!
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Nelfo – en landsforening i NHO 
Fridtjof Nansens vei 17  |  Pb 5467 Majorstuen, 0305 Oslo  

T: 23 08 77 01  |  iso@nelfo.no  |  www.nelfo.no

Nelfo representerer elektro, IT, ekom, automatisering, systemintegrasjon og 

heis. Nelfo har i underkant av 1600 medlemsbedrifter med ca. 26 000 årsverk. 

Medlemsbedriftene har en samlet årlig omsetning på omlag 41 milliarder kroner.

Nelfo har en klar ambisjon om å være en sentral og vital bidragsyter for å skape 

fremtidens Norge. Landet står foran store og nødvendige omstillinger. Det må 

skapes flere nye bærekraftige arbeidsplasser og vi må dyrke frem innovativ 

teknologi, ikke minst for å kunne drive frem det grønne skiftet. Vi må bygge 

fremtidens infrastruktur for energi, ekom, industri og samferdsel, smartere byer og 

bygg, som videreutvikler velferden og et mer bærekraftig samfunn. Nelfo skal aktivt 

bidra til å modernisere Norge.


