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FORORD
Tilskuddet fra Enova har vært avgjørende for fremdriften i arbeidet med utviklingen av Ydalir som en
ny og fremtidsrettet bydel i Elverum. Prosessen har langt på vei gitt alle aktørene felles forståelse for
utfordringer og kompleksitet forbundet med grønn områdeutvikling. Elverum Tomteselskap er
imponert over deltakelse og engasjement fra alle deltakere. Bidragene har vært av stor verdi og vil
være viktige i det videre arbeidet med dette prosjektet.
Vi vil spesielt takke Asplan Viak ved Lars Bugge og Per F. Jørgensen for all faglig bistand og gode
diskusjoner underveis. Prosessen har vært intensiv og tidvis krevende, men godt samarbeid og god
stemning har gjort det både interessant og morsomt å jobbe med konseptutredningen.
Vi mener vårt arbeid vil være et godt bidrag og danne et referansegrunnlag i andre og tilsvarende
prosjekter. I så måte bidrar vi gjerne med våre erfaringer utover selve rapporten.

Elverum, 29.06.2017

Anna-Thekla Tonjer

Odd-Erling Lange
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SAMMENDRAG

Denne rapporten oppsummerer konseptutredningen som er utført for den planlagte
Ydalirutbyggingen.
Ydalir er navnet på et utbyggingsområde 1,5-2 km nordøst for Elverum sentrum. Her planlegges ny
skole og barnehage, samt 800-1000 nye boliger i et område på om lag 400 da. I området har det
tidligere blitt tatt ut store sand- og grusvolum. Området kjennetegnes også ved å ha forholdsvis stort
grunnvannsressurser, velegnet for varmeproduksjon ved hjelp av varmepumper.
Ydalir planlegges med store miljøambisjoner, og utbyggingen er et av pilotprosjektene i ZEN (Zero
Emission Neighbourhoods). Siden Ydalirprosjektet planlegges mens ZEN enda har vært i en
oppstartsfase, er det uavklart hvilke utslippstyper som omfattes, slik som f.eks. transport.
Konseptutredningen har blitt utført gjennom utredninger knyttet til plan, energiforsyning
miljøspørsmål, tekniske, miljømessige og planmessige utredninger. Disse har igjen blitt presentert og
utviklet gjennom fem heldags workshops der involverte aktører, i første rekke utbyggere, grunneiere,
kommunerepresentanter og rådgivere har deltatt. Videre har nøkkelleverandører av viktige tjenester
innenfor energiforsyning, avfall og transport også både tatt del i workshopene og kommet med
skriftlige innspill i prosessen. Hovedhensikten med workshopene har vært å forankre foreslåtte
miljøløsninger. Samtidig har det vært viktig å finne frem til miljøløsninger som er praktisk
realiserbare og egnede for at Ydalir også skal bli et kommersielt vellykket utbyggingsprosjekt.
Enhver utbygging av denne typen vil innebære klimagassutslipp. Men gjennom de identifiserte
miljøløsningene vil utslippene over levetiden være lavere enn det de alternativt ville ha vært, gitt at
man hadde satset på mer tradisjonelle utbyggingsløsninger. Utslippsreduksjoner vil oppnås gjennom
satsning på
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bebyggelse med passivhusstandard eller bedre.
Tilrettelegge for at transportbehov dekkes med høy kollektivandel (buss) og ved sykkel,
gange.
Fjernvarme basert på bioenergi for boligbebyggelsen.
Varmepumper basert på grunnvann for skole og barnehage
Fjernvarme føres frem i egen trase, som senere også vil fungere som g/s sti.
Lokal el-produksjon basert på solceller og bioenergibasert kraft/varme. Det er foreslått
en utvidet systemgrense slik at energitiltak kan gjennomføres i Elverum og omegn.
Avfallsløsninger med nedgravde kontainere (Molok), bidrar til lavere trafikkbelastning.
Matavfall råstoff for biogassproduksjon i planlagt anlegg nær Kongsvinger.
Parkering for privatbiler søkes lagt til egne P-anlegg. Disse vil bygges ut etter behov, og
bl.a. ta høyde for teknologi- og markedsutvikling knyttet til el- og hydrogendrift og til
ulike modeller for bildelingsordninger.
God tilrettelegging for busstransport, og senere førerløse kjøretøy. Med relativt stor
befolkningstetthet vil Ydalir etter hvert kunne ha tilstrekkelig markedsgrunnlag for
høyfrekvent busstilbud, og med det bidra til omlegging av mobilitet i Elverum med
omland.
Nærhet mellom barnehage, skole, fritidstilbud og bolig, vil sammen med kort vei til
servicetilbud i Elverum sentrum, kunne bidra til redusert transportbehov.

Ydalir-prosjektet vil tilføre nyboligmarkedet i Elverum betydelig kapasitet, og markedshensyn gjør det
nødvendig med en gradvis utbygging, kanskje over en 10-15 års periode. I denne perioden vil både
teknologi, f.eks. for solceller og «smart grid» og markedspreferanser f.eks. når det gjelder
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privatbilisme endre seg. Gjennom fleksibel planlegging søkes slike endringer å bli ivaretatt. Til tross
for at Ydalir initieres gjennom det kommunalt eide Elverum Tomteselskap, vil det være
markedsaktørene som skal både finansiere og bære utbyggingsrisiko for prosjektet. Dette kan bety at
noen av miljøtiltakene som er foreslått i konseptutredningen, eller omfanget av disse, må være
innenfor både kostnadsrammer og andre hensyn som markedet krever.
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SØKER

Elverum Tomteselskap AS (ETS) er et heleid kommunalt selskap og skal først og fremst være et boligog næringspolitisk verktøy for Elverum Kommune. Selskapet ble stiftet i 1965, og har til formål å
utvikle og å omsette fast eiendom innenfor boligsektoren. Selskapet kan videre engasjere seg i
eiendomsutvikling av servicefunksjoner for boligområder, som for eksempel barnehager, grendehus
eller liknende.
ETS skal ha som formål å fremme befolkningsvekst i Elverum Kommune, ved å skaffe tilveie og utvikle
attraktive boligtomter og næringstomter i et tilstrekkelig antall og til konkurransedyktige
priser. Selskapet skal kunne engasjere seg direkte eller indirekte i forhold som står naturlig i
forbindelse med dette, herunder erverv av aksjer i andre selskaper og/eller ved å inngå ulike typer
samarbeid med andre selskaper.
Elverum Tomteselskap har ellers som mål:
- Å være en aktiv og utadrettet aktør slik at kommunen kan tiltrekke seg nye innbyggere og ny
kompetanse.
- Å kunne tilby bistand til selvbyggere, boligselskap/utbyggere og boligbyggelag med tilrettelegging
og klargjøring av boligtomter og næringstomter tilpasset den enkelte innbyggers eller bedrifts behov.
- Å kunne bistå både enkeltpersoner og bedrifter, både private og offentlige, med tilrettelegging og
klargjøring av både boligtomter og næringstomter.
- På sikt skal ETS utvikles til å bli en regional aktør som gjennom finansiell styrke, gjennom tverrfaglig
kompetanse og gjennom et bredt nettverk, kan bidra til å tilføre regionen nye innbyggere og ny
kompetanse ved også å samarbeide med nabokommunene om tilrettelegging av boligtomter og
næringsareal
Elverum er blant de kommunene i innlandet som har den største befolkningsveksten, en vekst på 40
% de siste 30 årene. Det er derfor stor etterspørsel etter byggeklare tomter. Derfor har ETS de siste
årene bygget ut en rekke tomteområder i Elverum, bl.a. Friggveien, Løvbergsmoen, Stavåsbakken,
Søbakken, Bureiserfeltet og Hanstad. Det forventes at det vil være behov for å bygge 100-120 nye
boliger i Elverum hvert år de nærmeste årene. Av dette er det forventet at ETS andel vil utgjøre
ca. halvparten.
ETS har tilrettelagt mer enn 1.000 boligtomter i Elverum siden starten i 1965.
ETS har ervervet store arealer i Sagåa/Prestmyra, i dag omtalt som «Ydalir», av familien Aakrann Eek
og av Opplysningsvesenets Fond. ETS startet utbyggingsprosessen for «Ydalir» i 2015.
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YDALIR

Ydalir er navnet på et utviklingsområde for bolig, skole og barnehage, om lag 1,5 km nord øst for
Elverum sentrum (øst for Glomma, på østsiden av rv. 25 mot Trysil). På området har det i en lang
periode vært tatt ut sand (sandtak), men dette vil bli avsluttet i løpet av 2017/18.
På Ydalir planlegges utbygging av
•
•
•

800 - 1000 boliger (om lag 100 000 m2)
Skole (350 elever)
Barnehage

Utbyggingen vil skje på et samlet område på om lag 300 da, og finne sted over en periode på 10-15
år. Utbyggingen tilrettelegges av Elverum Tomteselskap i samarbeid med andre grunneiere og private
utbyggere.
Man ønsker at utbyggingen skal skje på en miljøeffektiv måte, kanskje særlig når det gjelder hensyn
til klimagassutslipp. Denne intensjonen forklarer hvorfor man også har valgt å la utbyggingen inngå
som pilot-/demonstrasjonsprosjekt i «The research centre for zero emission neighbourhoods in
smart cities – ZEN».
Ydalir-utbyggingen bør også skje i lys av kommunens totale innsats på energi og miljøområdet, i
første rekke beskrevet i «Strategisk plan: Energi og klimaarbeid i Elverum kommune 2014-2018». De
fleste tiltak som er skissert i dette notatet harmonerer godt med de mål og virkemidler denne planen
beskriver.

Ydalir. Foto: Stein Cato Nybakken
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3.1

Prosjekt

I (forslaget til) planbeskrivelse for Ydalir skole omtales også miljøambisjoner som gjelder hele
utbyggingsområdet, bl.a. under overskriften Kommentar (side 13):

Som nevnt er det en målsetting at den nye bydelen Ydalir skal være et
foregangsprosjekt innen grønn områdeutvikling, hvor det skal tilrettelegges for skole,
barnehage og ca. 800-1000 nye boenheter. Det legges også til rette for større
grøntområder/grønnstruktur med god sammenheng med omkringliggende
grønnstruktur og nærfriluftsområder, samt omfattende gang- og sykkelvegløsninger
tilknyttet eksisterende gangvegnett. Det er ønskelig med energiløsninger basert på
blant annet solenergi, fjernvarme og grunnvannsvarme, som forhåpentligvis kan bidra
til at Ydalir leverer tilsvarende ny fornybar energi som det CO2-avtrykket som kommer
ved bygging og drift...Det nevnes også at det legges opp til trafikk- og
parkeringsløsninger hvor hensyn til myke trafikanter prioriteres framfor bilister. Bl.a.
er det planlagt gatetun som opparbeides som «shared space» nord og vest for
skoletomta. Her vil myke trafikanter prioriteres. I tillegg tenkes det få og felles
parkeringsløsninger, og krav til bilparkering er satt som maksimumstall og redusert
betraktelig i forhold til mange andre planer i Elverum, mens krav til sykkelparkering
er økt. Det er videre krav om opparbeides av HC-plasser og parkeringsplassene skal
tilrettelegges for utslippsfrie biler. Dette vil forhåpentligvis bidra til mindre bilbruk
med økt andel av el-biler og etter hvert også andre miljøvennlige biler, samt bedre
forhold for de som vil sykle og gå. Det regulerte gang- og sykkelvegnettet og
grønnstrukturen som kobles sammen med det eksiterende og planlagt gang- og
sykkelvegnettet og grønnstrukturen er positivt for myke trafikanter.
Det foreligger ingen konkrete målsettinger for utbyggingen slik som f.eks. nullutslipp over levetiden,
eller nullutslipp for drift av bygningsmassen. Hovedtanken er å bygge miljømessig ambisiøst og
fremtidsrettet, men som samtidig har økonomiske forutsetninger og markedsrisiko som deltakerne i
prosjektet kan akseptere. Dette betyr at foreslåtte miljøtiltak som enten representerer
merkostnader, eller på vesentlige måter endrer egenskaper i prosjektet sammenlignet med mer
tradisjonelle løsninger, må aksepteres av prosjektdeltakerne og løses på måter som gjør det
økonomisk gjennomførbart. En viktig forutsetning for å lykkes i å oppnå miljømålsettingene er at
disse er grundig forankret hos de involverte aktørene.
Å virkeliggjøre en ZEN-ambisjon er uhyre krevende. Det vil innebære at alle utslipp av CO2 til
transport, energiproduksjon, byggeprosess (inkludert materialbruk) og drift balanseres ut med lokal
fornybar energiproduksjon som samlet sett har lavere klimagassutslipp enn det man ville ha hatt ved
valg av tradisjonelle forsyningsløsninger.
Zen-ambisjonene vil også innebære nybrottsarbeid knyttet til utforming av bygningsmassen og
materialvalg. I sum vil dette kreve helt nye overordnede grep ift. dagens planleggingspraksis - uten å
gå på akkord med økonomi og boopplevelse/livskvalitet.
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På denne bakgrunn har man valgt følgende målformulering for Ydalir:
Formålet med prosjektet er å planlegge et nytt, stort utviklingsområde på en ny måte for å
redusere både mobilt og stasjonært energibehov og klimagassutslipp ved utbygging av området.
Dette skal gjøres ved et overordnet plangrep, utvikle innovative energiløsninger og
transportløsninger samt planlegge utbyggingen og materialbruken på en slik måte at
klimagassutslippet reduseres betraktelig ift. konvensjonell utbygging. De løsninger som finnes skal
ikke gå på bekostning av økonomi og bokvalitet.

3.2

Energi- og miljøresultater

I virkeligheten vil heller ikke prosjektet på Ydalir være utslippsfritt. ZEB-begrepet, altså
nullutslippsegenskapene, oppnås fordi man velger løsninger som i sum gir lavere utslipp enn det som
ville skjedd om man fulgte en mer vanlig referansebane.
Figuren under viser at utbygginger får store utslipp knyttet til byggeprosess og materialer i første
leveår, mens miljøvennlig energiproduksjon f.eks. fra solceller, bidrar til lavere utslipp over levetiden
enn det man ellers ville ha oppnådd ved bruk av nettstrøm. Det er altså differansen i utslipp pr kWh
mellom lokalt produsert energi og elektrisitet hentet fra el-nettet basert på nordisk el-miks, som gjør
at vi kan betegne utbyggingen som utslippsfri. (Horisontalaksen skal egentlig gå helt til 60 års levetid,
og ikke bare 20 år som figuren viser.)
Denne betraktningsmåten har fellestrekk med en vanlig kontantstrømsanalyse, der man i et
investeringsprosjekt har en utbetaling (investering) i år null, og en lang rekke årlige inntekter som i
sum dekker investeringen pluss en fortjeneste.
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Hvordan oppnå ZEN-ambisjonen?

ZEN – Zero Emission Neighbourhood prosjektet på NTNU/Sintef er i oppstartsfasen, og ZEN-kriteriene
er dermed foreløpig ikke fastlagt. Innledende diskusjoner i ZEN har vist at det er usikkert om
transport med tilhørende utslipp, er tema i en ZEN-betraktning.
FoU-prosjektet ZEB (Zero Emission Buildings) legger til grunn ulike ambisjonsnivåer når utslippsfrihet
skal bedømmes. Som figuren under viser, er ZEB-O mindre krevende å oppnå enn ZEB-COM. Årsaken
er at ZEB-COM (Construction Operation Materials) inkluderer energibruk med tilhørende utslipp
knyttet til byggeprosess og materialer. Dette betyr at oppfyllelse av en ZEB-COM ambisjon vil kreve
minst dobbelt så stor miljøvennlig energiproduksjon som ZEB-O. For Ydalir vil det si at årlig
energiproduksjon på mer enn 11 GWh varme og 7 GWh elektrisitet. I dette bildet er det viktig å
minne om at materialvalgene vil være vesentlige for klimagassutslippene knyttet til materialbruk.
Velges materialer med lavt energiinnhold, vil behovet for kompenserende energiproduksjon kunne
reduseres. Signaler om utstrakt bruk av trematerialer i Ydalir-bebyggelsen, vil i så fall virke positivt.

I søknaden til Enova om konseptutviklingsstøtte, inkluderte vi transport som en viktig faktor. På
søknadstidspunktet la vi til grunn at hovedforskjellen mellom ZEB (altså bygg) og ZEN (nabolag)
nettopp er energibruk og utslipp i forbindelse med transport. Men som nevnt, ZEN-prosjektet har så
langt ikke avklart i hvilken grad transport skal inkluderes i forståelsen av ZEN-begrepet.
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På denne bakgrunn, og med de markedsmessige vilkår som eksisterer, representerer ZEB-O det
laveste, men forhåpentligvis det praktisk oppnåelige ambisjonsnivået man bør strekke seg etter.
Vår forståelse av problemstillingen, slik den ble forklart i søknaden til Enova, handler om å benytte
følgende mekanismer som i sum begrenser klimagassutslippet:

1.

2.

3.

4.

Virkemiddel

Kommentar

Energibidrag

Energieffektivitet.
Reduksjon i netto
energibehov for
byggene

Heve energieffektiviteten i bygg
fra TEK10/15 til et energinivå
som ligger mellom passivhusnivå
og nesten-nullenerginivå

Tilsvarende
5,4 GWh/år

Fornybar
energiproduksjon,
basert på lokale
ressurser

ca. ¼ er termisk og ¾ er elektrisk 4,9 GWh/år
energibehov. Bio (kraft/varme, og
fjernvarme), solceller

ZEB-O

Lav karbon
materialer

Valg av materialer med lavere
spesifikt klimagassutslipp enn
vanlig

ZEB-M

Energiproduksjon
som skal
kompensere for
klimagassutslipp i
materialer og
byggeprosess

Økt fornybar energiproduksjon
med lavere utslipp enn
«baseline», dvs nordisk el-miks

6.

Transport I

Transport II

SUM

ZEB-O

5 GWh/år
ZEB-CM

ZEB-COM

Delsum
5.

Komponent

Basert på erfaringstall som
Asplan Viak benytter i prosjektet,
ville biltrafikken i et slikt
utbyggingsområde årlig trenge 1
mill. liter drivstoff. Minst en
halvering er nødvendig dersom
området skal bli et ZEN-område
og inkludere transport.

Dette
tilsvarer ca. 5
GWh/år.

Det resterende energibehovet
dekkes av fornybar,
lokalprodusert energi

5 GWh/år.

ZEB-T

ZEN (??)

Tabell 1: Oversikt over hva som må til for å nå ulike ZEB-ambisjonsnivåer. Tall i rødt indikerer hva som må produseres av
lokal fornybar energi som kompensasjon for utslipp. Tall i svart er besparelser.
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Fra Enova-søknaden:
•
Samlet energiresultat stasjonær energibruk og fornybar energiproduksjon = 10
GWh/år
•
Samlet energiresultat inkludert kompensasjon for klimagassutslipp materialer = 15
GWh/år
•
Samlet energiresultat inkludert transport reduksjon og kompensasjon for
klimagassutslipp for det resterende transportbehovet = 25 GWh/år
Konseptutredningen skal vise realismen i om det er mulig å få til en slik reduksjon innen
fornuftige økonomiske rammer.

3.4

Teknologi

Elverum kommune har følgende visjon i sin strategiske plan for energi- og klimaarbeid:
Elverum skal ved bruk av fornybar energi, klimavennlige energiløsninger, klimavennlige materialer og
tiltak for økt binding av CO2 i skogen øke sitt positive bidrag i det globale CO2 regnskapet.
De miljømessige hovedgrepene for Ydalirutbyggingen knytter seg til:
•
•
•
•
•
•

Transportløsninger
Materialvalg
Energieffektivitet i bygningsmassen
Miljøvennlig (fornybar) energiforsyning
Innovative avløps- og avfallsløsninger
Allsidig beboersammensetning med lokale aktivitetstilbud for alle alderstrinn

Ved utbyggingen vil man også ha oppmerksomhet rettet mot at området skal huse folk i alle aldre og
med ulike behov. Dette betyr bl.a. at det tilrettelegges spesielt for fritidstilbud til barn og unge. Det
samme gjelder tilbud til pensjonister. Det viktige er at man i nærområdet skal kunne finne tilbud som
dekker et vidt spekter av behov, være seg fra idrett, friluftsliv, arenaer for sosialt samvær (kafeer o.l.)
til kolonihage for dyrking av egne grønnsaker.

3.4.1

Systemgrenser

I mange lignende prosjekter har man definert fysiske/geografiske systemgrenser som miljøtiltakene
skal befinne seg innenfor. I første omgang kan dette også være naturlig for Ydalir. Men samtidig kan
Ydalir indirekte bidra til å heve miljøvennligheten av hele Elverum sentrum. F.eks. vil dette kunne
skje dersom en satsning på kollektivtransport innenfor Ydalir-området og mellom Ydalir og sentrum
samtidig utløser trafikkvolum som i neste omgang kan bidra til å heve kollektivtilbud og –bruk i hele
Elverum.
På denne bakgrunn foreslås det å operere med en indre og ytre systemgrense. Den indre
systemgrensen omslutter selve Ydalirområdet (rød sirkel), den ytre grensen i periferien av Elverum
sentrum, antydet med blå sirkel i figuren under. I dette ligger også at f.eks. energieffektivisering og
utslippsreduksjoner som skjer mellom disse systemgrensene vil kunne krediteres, eller inntektsføres,
på Ydalir.
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Rød sirkel er indre systemgrense (Ydalir), blå sirkel er ytre systemgrense (hele Elverum).

3.4.2

Overordnede plan- og arkitekturgrep

Hovedgrep – en helhetlig struktur for det offentlige rom
Mange utbyggere, mange ulike hustyper og arkitektoniske uttrykk vil skape Ydalir. En velfungerende
og lesbar hovedstruktur bidrar til å skape en grunnleggende sammenheng i området. Gater, plasser
og grønne arealer danner et overordnet mønster og binder kvartaler og nabolag sammen til en bydel.
Det er en struktur som både gir basis for bevegelse og forbindelser i området, men som også kan ha
et variert bruksområde; ulike aktiviteter, opphold, lek og rekreasjon.
Ydalir er en halvsirkel av nabolag som vender seg inn mot hjertet i området; skolen og barnehagen
med sine landskapsrom og aktiviteter. I plangrepet er utbyggingsfeltene definert som kvartaler som
definerer et nettverk av byrom. Dette skaper et hierarki av forbindelser og møteplasser:
Sentrumsakse – en «allmenning» som forbinder torget med undergangen under Trysilveien og
bussholdeplassen. Retningen tas opp av skoleområdet og knyttes opp mot aktivitetsområdet på
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skolen og i motsatt ende mot rekreasjonsområdet ved Sagtjernet. Aksen er ikke en monumental og
lineær akse, men et sammensatt og variert romforløp.
Skolegata – gatestrekningen er en hovedatkomst fra gjennomkjøringsveien, men trafikkmengde og –
hastighet er forutsatt holdt på et lavt nivå slik at strekningen kan utformes som et «Shared space
gateløp». Det innebærer at trafikantgruppene ikke er like adskilt ved høyder og belegg som i
tradisjonelle gatesnitt. Gaten fremstår i større grad som et plassrom hvor biler har begrenset
tilgjengelighet og må tilpasse seg fotgjengere og syklende.
Torget – når -sentrumsaksen krysser Skolegata er det et markert retningsbrudd i området og et møte
mellom to viktige forbindelser. Det er også et kryssområde som har muligheter til å knytte til seg
skolens mer utadrettede programmer. Fellesfunksjoner og publikumstilbud av kommersielle eller
ideell art ville kunne spille sammen med skolen og danne grunnlag for et «landsbytorg» hvor ulike
aktiviteter i bygg og på torget kunne spille sammen.
Allmenninger og «the loop» - internt i nabolagene etableres det tverrgående «allmenninger» som
krysser en sammenbindende «loop» - dette er trafikkfrie, offentlige gang- og sykkelårer. I møtet
mellom loop’en og allmenningene, etableres mindre møtesteder, med benker og
oppholdsmuligheter.
Bebyggelsesstruktur – de ulike nabolagene har en felles oppbygging med en kvartalsstruktur som
definerer felles byrom på utsiden, mens det på innsiden dannes et halvprivat uterom. Det gis rom til
private utearealer langs bygningskroppene, mens det sentrale partiet er tilgjengelig for alle beboerne
og kan anvendes til småbarns-lek, sandkasse, felles grillplass, etc.

Framtidsskisse med kvartalsstruktur, gårdsrom, torg, sammenhengende gang- og sykkelveier. Skole og barnehage i midten.
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3.4.3

Transport

Transport står for en vesentlig del av vår energibruk med tilhørende klimagassutslipp. Dette vises
godt bl.a. i figuren under som er hentet fra Elverum kommunes «Strategisk plan: Energi og
klimaarbeid i Elverum kommune 2014-2018»

En annen, og kanskje enda viktigere sammenheng, er vist i figuren nedenfor, - hvordan utslippene er
fordelt mellom transport, materialbruk og transport i forbindelse med «Powerhouse»-prosjektet på
Kjørbo. Selv om dette gjelder for et kontorbygg, der reiser til og fra jobb er inkludert (dokumentert
gjennom reisevaneundersøkelser), mener vi bildet i stor grad også vil gjelde Ydalir-utbyggingen.

I klartekst betyr dette at ZEN-ambisjonene (mål) nødvendiggjør at transportbehovet løses med bruk
av virkemidler, metoder, mm som er uvanlige hittil.
I dette bildet er omprioriteringer viktig. F.eks. vil en parkeringsplass i det foreslåtte P-anlegget kunne
være billigere enn 200-300 000 kr, som det vanligvis koster å bygge samme p-plass i p-kjeller.
Innsparing bør kunne heller brukes f.eks. på kollektivløsning, gang- og sykkelstier mm.
For å kunne oppnå utslippsreduksjoner totalt sett, kreves det at man makter å både redusere samlet
transportbehov og rette transportløsningene inn mot gang, sykkel- og kollektivløsninger. Det vil være
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avgjørende å «flytte» et stort antall av de som normalt ville bruke privatbil til jobb, til butikk og
service, til transport av barn til fritidsaktiviteter osv., over på buss, sykkel og gange. For å få dette til
bør det investeres i et godt tilrettelagt busstilbud (4-6 turer/time), gang/sykkelstier og et system for
varetransport til hver bolig. Samlet sett vil ambisjonen være at beboerne på Ydalir skal velge bort bil
når man skal bevege seg i nærområdet. Samtidig flyttes privatbilene noe lenger unna hver bolig og
reduserer dermed bilens attraktivitet noe.
Det bør samtidig være et mål at transportløsningene på Ydalir skal utløse et nytt kollektivtilbud for
hele det sentrale Elverum, jf. beskrivelsen av systemgrenser over.
Kollektivtransport
Avstanden mellom Ydalir og sentrale funksjoner i Elverum sentrum er fra ca. 1,5 km og oppover.
Nettopp for å unngå bruk av privatbil mellom Ydalir og nærområdene, vil satsning på
kollektivtransport være helt sentralt.
Kollektivsatsning med utgangspunkt i Ydalir kan tenkes gjennomført i tre trinn;
•

•

•

En type minibusstjeneste som skjer internt i Ydalir-området. Hensikten er å gjøre det enkelt
for beboere å komme til og fra handels- og servicetilbud (bringe bl.a. matvarer hjem), og
også til og fra P-anlegg. På lengre horisont kan denne tjenesten muligens kunne dekkes med
selvkjørende enheter.
En kollektivtjeneste som er koblet til kulepunktet over, men som også knytter Ydalirområdet
til sentrum av Elverum, f.eks. med 10 minutters frekvens. En viktig forutsetning vil være
bygging av en ny veiparsell som forbinder Ydalir med Gamle Trysilvei / Sandbakken.
En kollektivsatsning som omfatter hele Elverum sentrum (og kanskje også andre steder)
basert på mindre busser og raske frekvenser. Dette kan typisk handle om kollektivtilbud som
dekker en større andel behov for jobb-reiser og reiser for barn, unge og eldre frem og tilbake
til fritidsstilbud.

Førerløs buss i Ydalir?
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Privatbiler
Senest ved behandlingen av St.melding 25 (2015-16) «Kraft til endring – Energipolitikken mot 2030»,
ble et flertall på Stortinget enige om at salg av fossildrevne biler vil opphøre innen 2025. Ambisjonen
er begrunnet med nødvendigheten av å redusere utslipp fra trafikksektoren for å oppnå landets
klimamål.
Kjøretøy drevet med elektrisitet og hydrogen forventes å spille en viktigere rolle. Det samme gjør en
utvikling der mønsteret med privateide biler fases ut og overtas av ulike typer bildelingsordninger, jf.
den siste tids diskusjon om sirkulær- eller delingsøkonomi. Kollektivsatsning i byene, kombinert med
økte kostnader for privatbilistene, bl.a. bompenger, reduserer den samlede bilbruken. På toppen av
dette later det til at yngre generasjoner ikke i samme grad som middelaldrende, vurderer privatbilen
som et velstandsgode. Bl.a. utsetter mange unge førerkort og kjøp av første bil.
I Ydalir vil privatbilen fortsatt spille en viktig rolle. Istedenfor tradisjonelle løsninger der biler ofte
parkeres i P-kjellere, eller umiddelbart utenfor boligene (blokkene), samles disse heller i felles Panlegg (2-4 stk, avhengig av endelig utforming av området). Begrunnelsen for forslaget er at
-

Samling i P-anlegg gjør felles batterilading enklere og billigere (mindre behov for
nettinvesteringer).
P-anleggene bli utstyrt med el-produksjon (solceller, biokraft).
Er egnet med tanke på bildelingsordninger.
P-anleggene vil bli knutepunkt for lokal kollektivtransport.
P-anlegg kapasitet, f.eks. bygd i massivtre, representerer et kostnadseffektivt alternativ til Pkjellere, og også lavere spesifikke klimagassutslipp.
P-anlegg vil bidra til mindre biltrafikk nær boligene.

Ulempen med slike P-anlegg vil være at man i mindre grad enn i dag kan «kjøre til døra» med de
fordeler dette gir knyttet til varetransport, transport av barn og eldre, og med tanke på nedbør,
kulde. Men forventede endringer i bilteknologi, drivstofftyper, energiproduksjon, mønstre for
eierskap og bruk, og kobling til kollektivtransport påkaller samtidig nye løsninger.

Eksempel parkeringsanlegg i tre.
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Materialvalg

Valg av miljøvennlige materialer er viktig for å kunne oppnå bygg med både lave klimagassutslipp,
godt inneklima, fravær av helse- og miljøfarlige stoffer inkludert emisjoner, lavt ressursbruk over hele
livsløpet og etisk forsvarlige produkter. Emisjoner er f.eks. spredning av ulike kjemikalier til luft, slik
som når lim, sparkelmasse og maling tørker. En del syntetiske materialer vil også gi emisjoner i
forholdsvis lang tid etter at de er produsert og montert.
Viktige tiltak for å oppnå dette eksempelvis:
-

Klimagassregnskap, ECOproduct, livsløpsvurderinger (LCA) og livsløpskostnader (LCC) bør
brukes aktivt i prosjektering og ved material- og alternativsvurderinger for å finne helhetlige
løsninger med lavest total miljøpåvirkning.

-

Basert på klimagassberegninger for byggene identifiseres hvilke materialgrupper som står for
størst andel av totale utslipp.

-

Redusere og optimalisere materialmengdene. Eksempelvis planlegges kontorbyggene uten
kunstige himlinger - og dersom mulig bruk av trapper og atrier som avtrekksjakter for
ventilasjon.

-

Trevirke benyttes i så stor grad som mulig – primært som bæresystem, kledning, dekker og
sekundært som i innvendige vegger, overflateprodukter .

-

Bruken av kobber eller sink i tak, fasader eller som beslag bør begrenses til et minimum. Bruk
av kobber i VVS-føringer skal minimeres.

-

All betong bør være lavkarbonbetong/miljøbetong. Hvit betong bør unngås.

-

Metaller og materialer med høy resirkuleringsgrad: konstruksjonsstål, armeringsstål, peler,
aluminium, gips, plastprodukter samt mulig gjenbrukt tilslag i betong.

-

Ubehandlede overflater benyttes i størst mulig grad. Vedlikeholdsmessig er dette også gunstig.
Maling og lakk som benyttes, skal ikke inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, samt ha lave
avgassinger og lavt innhold av VOC.

-

Sirkulærøkonomi er et uttrykk som i økende grad preger dagligtalen. Litt enkelt sagt innebærer
dette bedre bruk/bedre anvendelse av ressurser av alle slag. I byggebransjen kan det bety
større grad av ombruk eller gjenbruk av bygningsmaterialer eller bygningsdeler. På Ydalir bør
man ha som mål å vise noen ulike former for gjenbruk slik som f.eks. gjenbruk av tre, tømmer
(laftetømmer, brukt kledning), murstein, takstein ol.

Materialvalg kan bidra til både reduksjon av klimagassutslipp (i form av lavere energibehov til
ventilasjon samt lavere bundet energi ved gjenbruk) og bidra til bedre inneklima. Dette forutsetter at
man unngår å bruke materialer som ikke inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

3.4.5

Energiproduksjon

Boligmassen på Ydalir vil være energieffektiv med passivhusnivå eller bedre med et lavt energibehov.
Aktuelle teknologier for dekning av varmebehov vil kunne skje gjennom kombinasjoner av
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energibrønner, varmepumper, solvarme og bioenergiløsninger, inkludert kraftvarmeanlegg. Det vil
også være mulig å bruke asfalterte flater som bakkesolfangere, f.eks skolegård.
I tråd med stedlig vedfyringskultur, vil bruk av punktvarmeløsninger (vedovner, pelletsovner) også
kunne vurderes. Dette betinger god tilrettelegging av brensellagre og at luftkvaliteten utomhus, også
på kalde vinterdager med inversjonsproblematikk, er akseptabel. Moderne, rentbrennende ovner og
kaminer tilbyr gode alternativ.
Hovedutfordringen vil imidlertid være å skaffe tilveie lokalt produsert miljøvennlig (utslippsfri?)
elektrisitet i tilstrekkelige mengder. Ny energiteknologi utvikles raskt, og det er viktig å ta høyde for
nyvinninger som vil komme over utbyggingsperioden. Siden det meste av ny teknologi utvikles
utenfor Norge, er det et viktig poeng å følge med internasjonalt.
Varme
Elverum har lenge hatt fjernvarmeforsyning. Anlegget eies og drives av Eidsiva Bioenergi, og har nylig
bygget en 10 MW biokjel. Ydalir ligger plassert innenfor området for fjernvarmekonsesjon,
(tilknytningsplikt gjelder, jf. plan og bygningslovens § 27) og fjernvarme er derfor det mest
nærliggende varmeforsyningsalternativet. Imidlertid vil fjernvarme kreve betydelige investeringer i
rørtilknytning.
Eidsiva Bioenergi har vært aktive i planlegging av energiforsyning til Ydalir. Gitt at man enes om
viktige forutsetninger knyttet til anleggsbidrag for fjernvarmetilknytning, har selskapet uttrykt vilje til
å legge fjernvarmeforbindelse i en egen trasse. Denne vil også kunne fungere som gang/sykkelsti
mellom Ydalir og Elverum sentrum. Traseen som er skissert vil bidra til å gjøre gange og sykkel til
svært attraktive transportalternativ, bl.a. fordi traseen går tilnærmet korteste vei, og utenom annen
trafikk.
Utover fjernvarme har Eidsiva Bioenergi også signalisert vilje til å utvide varmeproduksjon gjennom
satsning på kraftvarme, se omtale nedenfor.
Ydalir ligger i et område rikt på grunnvannsressurser. Gjennom et eget prosjekt kalt «ORMEL», har
NTNU/Sintef i samarbeid med bl.a. Elverum kommune kartlagt disse ressursene med tanke på
varmeproduksjon. 4-5 testbrønner har blitt boret og undersøkt. Resultatene er foreløpig ikke helt
klare (mai 2017), men så langt er man relativt sikre på at grunnvannsressursene er tilstrekkelig store
til at både skole og barnehage kan dekkes sine varmebehov ved hjelp av varmepumpeløsning(er).
Som byggherre, eier og driver av ny skole og barnehage, og også fordi man har bygd opp intern
kompetanse på varmepumpeanlegg, ønsker Elverum kommune selv å bygge et varmepumpeanlegg
basert på grunnvann til begge disse institusjonene. Eidsiva har signalisert aksept for en slik løsning,
dette til tross for at tilknytningsplikt for fjernvarme gjelder.
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Fjernvarme legges fra Elverum sentrum til boligområdene i Ydalir. Skole og barnehage dekker varmebehov vha. grunnvann.

Elektrisitet.
På P-anlegg og visse tak- og fasadeareal vil solcelleanlegg representere gunstige alternativ. I tillegg vil
biobasert kraftvarmeproduksjon være aktuelt. F.eks. finnes det nå anlegg i små skala som gjennom
forgassing av tørr flis produserer el- og varme. Ved riktig dimensjonering vil slik kunne oppnå mange
årlige driftstimer og med det holde kostnader på et fornuftig nivå. (Her bør bemerkes at kostnadene
uansett vil ligge en god del høyere enn dagens lave nivå).
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Gassifisering
Gassifisering av biomasse foregår ved at man utsetter biomasse for temperaturer mellom 850-1100˚C i et oksygenfattig miljø. Ved slike
betingelser vil man ikke få forbrenning, men en kjemisk prosess som dekomponerer biomassen til syntesegass (hovedsakelig H2 og CO) og
aske.

Komponenter i gassifiseringsenheten. Kilde: Volter.
Figuren over viser et eksempel på et småskala gassifiseringsanlegg. Brenselet føres til gassifiseringsenheten ved hjelp av en skruemater.
Denne fører brenselet videre til toppen av gassifisringsreaktoren, hvor den slippes gjennom en ventil som har en roterende mekanisme
som kutter opp evt. større biter.
Deretter gassifiseres brenselet ved en temperatur rundt 950 ˚C. Gassen føres så videre til rensing og varmegjenvinning, før den mates inn i
motoren. Her produseres elektrisitet, og varme gjenvinnes slik at den kan benyttes i et fjernvarmenett.
I et storskala gassifiseringsanlegg, kan lokale bioressurser av varierende kvalitet benyttes. For å oppnå gunstig driftsøkonomi, vil
varmebehovet være bestemmende for hvor mye anlegget kan kjøre.

I energieffektive boliger står tappevann ofte for om lag halvparten av varmebehovet,- et forbruk som
skjer jevnt over året. Biobasert kraftvarmeproduksjon bør dermed tilpasses tappevannsbehovet.
Overproduksjon av varme kan (sesong)lagres i energibrønner samtidig som at disse står for viktig
effektreserve på de kaldeste vinterdagene.
Ydalirbefolkningen vil produsere både matavfall og avløpsslam egnet for biogassproduksjon. Å hente
ut matavfallsfraksjonen viser seg ofte problematisk. Alternative løsninger til kildesortering (grønne
poser, egne beholdere) har derfor blitt foreslått, bl.a. om ikke matavfall kan føres fra boligene via
avløpsnettet, f.eks. ved hjelp av kvernes i kjøkkenvask el. Vi vet at slike løsninger har vært både
diskutert og forsøkt noen steder i Norge tidligere, men bruken av dem har fortsatt liten utbredelse.
På denne kanten av Elverum har man i nær fortid erfart store luktproblemer med virksomheten ved
tidligere Hera Vekst (behandling av bioavfall og avløsslam). Videre planlegges et nytt biogassanlegg
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nær Kongsvinger for behandling av matavfall mm fra Glomdalsregionen. På denne bakgrunn har ETS
vært tilbakeholdne med å løfte frem lokal biogassproduksjon som et alternativ for energiforsyning.
Ved oppstart av konseptutredningen var kraftvarmeanleggene tenkt plassert i eller ved hvert av Panleggene, og virke sammen med energibrønner, varmepumper og solcelleanleggene. Lokale nett
kunne forsyne de nærmeste boligene. Flisbasert kraftvarme fordrer imidlertid en del areal til
brenselhåndtering, i første rekke manøverområde for lastebiler. Videre er lønnsomheten nært
knyttet til høy årlig brukstid for anlegget(ene). Dette er bakgrunnen for at Eidsiva Biovarme har
foreslått at kraftvarmeproduksjonen flyttes fra Ydalir til området der fjernvarmesentralen er plassert.
En slik plassering vil også kunne medføre at Eidsiva selv vil kunne anvende egenprodusert elektrisitet
og dermed oppnå gunstig lønnsomhet for denne.
Overskuddsproduksjon, i første rekke av solstrøm, vil kunne «eksporteres» til nettet. Oppbyggingen
av el-nettet skjer etter «Smart grid» prinsipper som bl.a. innebærer laststyring og energilagring
(batterier).
I forbindelse med utnyttelse av fornybar energiproduksjon, er energilagring et stadig viktigere tema.
Energibærere som kull, olje og biomasse lar seg enkelt lagre. Når det gjelder elektrisitet
gir mulighetene for lagring av vann i det norske vannkraftsystemet store fordeler. Men når det
gjelder utnyttelse av bl.a. sol- og vindkraft, trengs det å utvikle nye måter å oppbevare energien på
slik at man lettere kan tilpasse produksjon og forbruk.
Batteriteknologien har gjort fremskritt i de senere år, særlig når det gjelder anvendelse i kjøretøy.
Allerede i dag finnes det biler som kan lagre 60-80 kWh i sin batteribank. Når slike biler får større
utbredelse, er det tenkelig at den samlede batterikapasiteten kan anvendes bl.a. i såkalte smart-grid
løsninger.
Det finnes også leverandører av batteriløsninger som bl.a. brukes sammen med solcelleanlegg slik at
man kan øke graden av selvforsyning. Tesla har lansert en slik løsning som de kaller «Powerwall», og
som kan lagre opp til 14 kWh.
Mest sannsynlig vil energiproduksjon innenfor indre systemgrense ikke dekke alle behov. Man vil da
eventuelt akseptere at underskudd dekkes opp med annet, i praksis el fra nettet. Men man kan også
vurdere tiltak utenfor denne grensen av ymse karakter. Det kan handle om alt fra å bygge større
kraftvarmeanlegg knyttet til Eidsiva Bioenergi (fjernvarme), undersøke muligheter for oppgradering
av nærliggende vannkraftanlegg, investere i solcelleanlegg på bygg i nærheten,- eller gjøre
investeringer helt andre steder i Norge så vel som i utlandet.
Figuren under illustrerer energiforsyningsløsningen som er skissert over. Foruten å huse kjøretøy, var
P-anleggene i utgangspunktet også tenkt å fungere som energisentraler, basert på både solenergi,
varmepumper/energibønner og biomassefyrt kraftvarmeproduksjon.
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Skissen over er ment å illustrere hovedelementene i energiforsyningsløsningen på Ydalir. P-anleggene var innledningsvis
tenkt også å fungere som varmesentraler.

3.4.6

Energieffektivitet i bygningsmassen

Innledningsvis er det viktig å minne om at energivolumet bundet i materialer og i byggeprosess er i
samme størrelsesorden som energivolumet som trengs til varme, belysning mm (drift) over 50-60 år.
Og energiforbruk med tilhørende utslipp er proporsjonalt med byggstørrelse. Dette betyr at
arealeffektivitet i bygningsmassen er en sentral parameter å jobbe med for å unngå klimagassutslipp.
Kanskje er det også slik at man ved planleggingen av Ydalir også må utfordre våre forventninger og
krav til boligstørrelse. I såfall går miljø og økonomi hånd i hånd; kutter man f.eks. boarealet med 10
m², kuttes boligkostnaden med 300-400 000 kr!
Mens TEK10 er gyldig i dag (med energiregler fra 01.01.2016), vet vi at energikravene i fremtidige
forskrifter mest sannsynlig vil bli skjerpet. Vi mener det er grunn til å tro at energibehovet i bygg på
sikt vil bli minst like lavt som dagens passivhusstandard.
Kravet til energiforsyning foreslås endret og forenklet: Reguleringen av fossil energi skjerpes, mens
reguleringen av direktevirkende elektrisitet foreslås avviklet. Nytt krav til energiforsyning består i at
bygg over 1 000 m² BRA må ha fleksible varmeløsninger, mens småhus må bygges med skorstein.
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Passivhus: Spesifikt energibehov til de ulike
energiformålene er utledet fra ulike krav i
passivhusstandardene NS 3700 og NS 3701. Dette
er altså ingen offisiell fordeling mellom
energiformålene/energipostene som gjelder for
passivhus.
NB: Ved bruk av tall fra disse tabellene til beregning av
energibehov, vil man i utgangspunktet få det maksimale
energibehovet som kan forventes for bygg som skal overholde
energikrav i hhv. byggeforskrifter og passivhusstandarden. Det
betyr at det virkelige energibehovet vil ligge noe under
verdiene som er angitt i tabellen. På den annen side er det ikke
alt energibehovet i et område som vil komme med i denne
typen betraktninger, f.eks. prosesskjøling (serverrom,
frysedisker mm) som ikke inkluderes i standardiserte
energiberegninger.

TEK 10: Spesifikt energibehov i rammekravet
er fordelt mellom de ulike energiformål iht.
forutsetningene som ble brukt i Standard
Norges komité SN/K 034 Bygningers
energiytelse i deres arbeid med å etablere
energirammer til energirammemetoden. For
enkelte av bygningskategoriene kan det være
små avvik fra den totale energirammen. Dette
skyldes en avrunding som ble gjort ved
fastsettelse av den endelige rammen.
Fordelingen er oppgitt fra leder i komiteen og
finnes ikke offentlig tilgjengelig.

Boligblokk

Forretning
sbygg

TEK 10

Oppvarming (rom + vent)

43

65

Tappevann

30

11

Kjøling

0

37

Vifter/pumper

9

41

Belysning

11

56

Teknisk utstyr

18

4

Totalt

111

214

Energibehov [kWh/m²]

Spesifikt energibehov til ulike energiformål/energiposter for bygg iht.TEK 10 energistandard.

Elverum Tomteselskap AS

Asplan Viak AS

24

Ydalir - konseptutredning - ENOVA prosjektnr. 16/4307

Energibehov [kWh/m²]

Boligblokk

Forretningsbygg

Passivhus

Oppvarming (rom + vent)

15

25

Tappevann

30

11

Kjøling

0

22

Vifter/pumper

4

19

Belysning

11

28

Teknisk utstyr

18

4

Totalt

78

109

Spesifikt energibehov til ulike energiformål/energiposter for bygg iht. passivhusstandard.

Tallene ovenfor gjelder for netto energibehov. Forskjellen mellom levert energi og netto energibehov
er i hovedsak at levert energi tar hensyn til systemvirkningsgraden til oppvarmings- og kjølesystemet.
NS 3031 angir metode for å beregne dette. Tabellen under oppsummerer systemvirkningsgradene
som er benyttet i denne beregningen:
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Energiløsning

Systemvirkningsgrad

El-kjel

0.87

Fjernvarme

0.89

Varmepumpe (vann-vann; lavtemp.)

2.98

Bioenergi (inkl. bioolje)

0.70

Gasskjel (kond/lavtemp)

0.80

Frikjøling

25.00

Kjølemaskin

2.40

El fra nettet

1.00

Solceller

100.00

Systemvirkningsgrader for varme- og kjøleanlegg.

Ut fra beregnet behov for levert energi kan man beregne klimagassutslippet (CO2-ekvivalenter) som
stammer fra energiforsyningen viser CO2-faktorene som er benyttet i beregningsarket. For elektrisitet
og fjernvarme varierer CO2-faktorene man bruker en del, men her er det valgt tall vi mener er
representative for utbyggingen på Lierstranda. For bioenergi og naturgass/propan er det hentet tall
fra BREEAM-NOR-manualens samsvarsnotater for Ene 5 Energiforsyning med lavt klimagassutslipp.
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Asplan Viak AS

Ydalir - konseptutredning - ENOVA prosjektnr. 16/4307

Energibærer

Klimagassutslipp
(g/kWh)

Elektrisitet

150

Fjernvarme

112

Bioenergi

14

Naturgass/propan

211

26

CO2-faktorer for ulike energibærere (netto energibehov).

Beregning av energibehov.
Vi vet foreløpig for lite om bygningsmassen på Ydalir til å si noe sikkert om energibehovet. Men bare
som en illustrasjon kan man ta utgangspunkt i 800 boliger (blokkbebyggelse) hver på 100m2. Det vil
bety et samlet energibehov på om lag 6,4 GWh (passivhusstandard) og 8,8 GWh/år etter TEK10
standard. Til disse tallene kommer eventuelt behovet for el til lading av kjøretøy, evt
hydrogenproduksjon.

Elverum Tomteselskap AS
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3.4.7

Avfallshåndtering

Det å redusere avfallsmengder (avfallsminimering) er grunnleggende. Mye av avfallet vi produserer
skriver seg fra emballasje som kommer bl.a. med matvarer. På Ydalir vil man muligens kunne utvikle
samarbeid med matvareaktørene med tanke på lokale løsninger.
EU signaliserer økt satsning (økte krav) på materialgjenvinning, og bl.a. som en konsekvens av dette
er en ny stortingsmelding om avfall under arbeid. På denne bakgrunn er det naturlig å tro at
materialgjenvinning vil bli viktigere enn før. Hva dette innebærer av nye systemer, teknologi m.m. er
usikkert, men uansett bør nye sorteringsløsninger også bli et utredningstema i forbindelse med
Ydalirutbyggingen.
Under avsnittet om energiproduksjon ble biogass nevnt som mulig energikilde. Biogass dekker de
samme behov som naturgass, og er derfor en verdifull energiråvare. Som nevnt er slam og særlig
matavfall gunstig råstoff for biogassproduksjon.
Nettopp for å få «tak i» matavfallet er det viktig å undersøke nye metoder og teknikker.
Avløpskverner er et mulig alternativ.
Og nettopp for å frigjøre områdene rundt boligene fra renovasjonskjøretøy, vil ulike løsninger med
avfallssug undersøkes. Dette krever imidlertid at renovatøren som skal hente avfall har nødvendig
utstyr mm. Avfallsløsningene på Ydalir bør derfor skje i samarbeid med SØIR.
I samarbeid med SØIR har man nå valgt å gå for Molok som avfallsløsning.

Elverum Tomteselskap AS
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3.4.8

Avløp og overvannshåndtering

Mange steder i Norge er avløpsnettet preget av vedlikeholds- og oppgraderingsetterslep. I slike nett
tåles små endringer i mengde og beskaffenhet av hva som kan slippes inn.
Innenfor indre systemgrense på Ydalir vil imidlertid avløpsnettet være helt nytt og kan dermed gi
grunnlag for ny teknologi og nye løsninger.
I den grad geotekniske forhold tillater det er det naturlig å finne frem til overvannsløsninger med så
mye infiltrasjon som mulig i det planlagte utbyggingsområdet. Alternativ kan det anlegges
regnvannsbekk/renne/kanal(er) langs gang- og sykkelvegene som leder vannet ut i Sagtjernet. Dette
betinger imidlertid at vannkvaliteten er tilstrekkelig.

3.4.9

Klimagassregnskap

For å vurdere hva som skal til for å oppnå ZEN-ambisjonen for Ydalir, er det gjort overslagsmessige
klimagassberegninger for utbyggingsfasen og forbruk av energi og transporttjenester over 60 år.
Dette omfatter materialbruk i den planlagte bygningsmassen (inkludert produksjon og transport av
byggematerialer), utslipp knyttet til anleggsfasen, utslipp fra energiproduksjon for å dekke bydelens
årlige energibehov med den foreslåtte energiløsningen, og utslipp fra transport av de som skal bo på
området, basert på en sannsynlig utvikling i hvilke transportmidler som benyttes og
transportteknologi.
Dersom det totale klimagassbudsjettet for Ydalir skal gå netto i null, er det først og fremst nødvendig
å gjøre grep som minimerer behov for energibruk og transport, og dessuten å bygge mest mulig
klimavennlig. Deretter må man produsere nok fornybar energi lokalt som kan erstatte utslipp fra
annen energi produsert med fossile kilder, og dermed gi en netto utslippsgevinst på årsbasis.
Summen av utslipp fra utbygging, energibruk og transport er derfor brukt for å vurdere behovet for
lokal fornybar energiproduksjon som kompensasjon, slik at regnskapet netto går i null.
Utslipp fra selve utbyggingen er gjort på bakgrunn av kartlagte utslipp for tilsvarende
byggeprosjekter, der miljøriktig materialbruk - inkludert utstrakt bruk av trematerialer – er vektlagt.
Tekniske systemer, infrastruktur for bygningstjenester og energisystem er også medregnet.
Forutsetninger for beregning av utslipp fra bygningsmassen er gitt under:
Arealer, bygningsmasse
Boliger
Skole
Barnehage
SUM

m2
100 000
5 000
1 500
106 500

For å regne utslipp fra transport er det lagt til grunn at beboerne på området vil ha samme behov for
transport i hele analyseperioden, men at måten de reiser på, transportmiddelfordelingen, vil endre
seg i en mer miljøvennlig retning med tiden. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for å beregne
transportbehov for området:
Areal per bolig
Antall boliger på Ydalir

Elverum Tomteselskap AS

100 m2
1000 stk

Asplan Viak AS

Ydalir - konseptutredning - ENOVA prosjektnr. 16/4307

Personer per bolig
Personturer per dag per husstand

29

2,5 pers
5 turer

Det er forutsatt at andelen av daglige reiser som gjøres med bil halveres innen år 20, og at disse
reisene i stedet gjøres med buss. Det er også forutsatt at kjøretøyteknologien endrer seg med tiden,
ved at drivstofforbruket per km går ned, at andelen elbiler øker, og at busser går fra å kjøre på fossil
diesel til å i stedet kjøre på biodiesel eller være elektrisk drevne. Det er forutsatt et passasjerbelegg
på 1,2 personer per personbiler, og 14 personer per buss. Som en forenkling, er det forutsatt en
lineær utvikling fra år 0-20, og ingen utvikling fra år 20-60.
Drivstofforbruk, personbil, bensin og diesel
Drivstofforbruk, buss, bensin og diesel
Andel bensinbiler
Andel dieselbiler
Andel elbiler
Andel dieselbusser
Andel elbusser
Andel biodiselbusser

År 0
0,07 l/km
0,687 l/km
50 %
40 %
10 %
80 %
0%
20 %

År 20-60
0,035 l/km
0,344 l/km
50 %
30 %
20 %
0%
50 %
50 %

Transportmiddelfordeling for år 0 og år 20 er antatt som følger, og er forutsatt å utvikle seg lineært:
Transportmiddel
Bil
Buss
Tog
Sykkel
Gange
Sum

Ydalir, år 0 Ydalir, år 20-60
59 %
30 %
6%
35 %
3%
3%
10 %
10 %
22 %
22 %
100 %

100 %

Energiutslipp er regnet fra forventet energibehov for bygningsmassen, som er forutsatt å ligge 60%
lavere enn dagens forskriftskrav (TEK10) per m2:
Energibehov [kWh/m2/år]
Boliger
Skole
Barnehage

TEK10
110
122
142

Ydalir
44
49
57

Det er videre forutsatt at energibehovet fordeler seg på 25% elektrisitet og 75% varme.
Energiutslippene er regnet med de flisfyrte CHP-maskinene som utgangspunkt (150 kW innfyrt, 4
stk). Resterende varmebehov er forutsatt å dekkes med varmepumper (COP 4), mens det resterende
elbehovet dekkes med høyeffektive solceller (216 Wp/m2). Ettersom produksjon av solcellene i seg
selv også forårsaker klimagassutslipp, er dette skilt ut som en egen post.

Elverum Tomteselskap AS
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Utslipp fra flisfyring er regnet med antakelsen om at biobrensel er klimanøytralt (at CO2-utslipp fra
forbrenning av biomasse veies opp av opptak av tilsvarende mengde CO2 i ny tilvekst).
Utslippsfaktorer utarbeidet av ZEB1 for flis og elektrisitet er benyttet:
Flisfyring
Elektrisitet

14 g CO2-ekv./kWh
132 g CO2-ekv./kWh

Til slutt er de totale utslippene regnet sammen, og fordelt på 60 års analyseperiode, for å se hvor
stor årlig solstrømproduksjon og tilhørende areal som vil være nødvendig for å gå i netto null. Dette
gir følgende totaloppstilling:
Utslippspost
Utbygging, inkl. materialbruk
Solceller
Transport
Energibruk
SUM
Nødvendig utslippskompensasjon
Netto balanse

tonn CO2-ekv./år
934
1 257
1 412
50
3 653
- 3 653
0

Resultatene er illustrert grafisk under – her er utslippskompensasjonen som skal oppnås med
solstrømproduksjon representert med den grønne søylen, som peker i motsatt retning av de øvrige
oransje søylene:

Klimagassbudsjett, Ydalir over 60 år
2 000

tonn CO2-ekv./år

1 000

-

-1 000

-2 000

-3 000

-4 000

Oversikten viser at det er transport som gir de største klimagassutslippene. Utslipp fra årlig
energiproduksjon er veldig små, men utslippene fra produksjon av solcellene er høye. Dette er et
paradoks: man legger til et større solcelleareal for å kompensere for utslipp, men dette øker igjen
totalverdien man trenger å kompensere for. Totalt vil det være nødvendig med et solcelleareal på ca.

1

https://www.sintefbok.no/book/download/993
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150 000 m2 dersom man skal nå ZEN-målet for Ydalir ved å produsere solstrøm, med de
forutsetningene som er lagt til grunn her.
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4

LØSNINGENS/TEKNOLOGIENS MARKEDSPOTENSIAL

ZEN-ambisjonen gjør at Ydalir planlegges med viktige miljøtiltak som har stor overføringsverdi til
andre lignende prosjekter. De viktigste enkelttiltakene er;
•

•
•
•
•
•
•
•

Varmeforsyning, dels ved hjelp av bioenergibasert fjernvarme og varmepumper basert på
grunnvannsbrønner. Fjernvarmekonsesjonæren Eidsiva Energi aksepterer at Elverum
kommune selv står for dekning av varmeforsyning til skole og barnehage
(varmepumpeløsning). Dette kommunale varmeanlegget planlegges imidlertid fysisk
tilknyttet fjernvarmenettet, bl.a. for å styrke forsyningssikkerhet og også kunne utnytte
varmepumper i sommerperioder, dersom temperaturnivåene i nettene tillater dette.
El-forsyning basert på solceller og kraft/varme produksjon basert på flis.
Kraftvarmeproduksjon er tenkt plassert i tilknytning til Eidsiva sin fjernvarmesentral.
Bygningsmassen planlegges med passivhusstandard eller bedre.
Materialvalg skjer også på basis av klimagassutslipp. Løsninger med tre vil få en
fremtredende rolle.
Parkeringsanlegg for privatbiler vil legges i noe avstand fra boligene. Dette vil gi nærmest et
bilfritt bomiljø, og bidra til at man lar bilen stå når gang/sykkel eller buss kan dekke
transportbehovet.
Parkeringsanleggene vil også kunne bli base for bildelingsordninger mm
Tilrettelegging for busstransport (holdeplasser, frekvent tilbud, førerløse kjøretøy på sikt)
Gang / sykkelsti anlegges i (ny) fjernvarme trasse, godt skjermet fra vei. Snøsmeltefunksjon
utredes.

De fleste miljøtiltak baserer seg på kjente, kommersielle løsninger. Unntak kan være førerløse
kjøretøy, bioenergibasert kraftvarme i relativt liten skala og i noen grad solceller der nye produkter
introduseres stadig.
Hovedutfordringer eller barrierer mot å ta løsningene i bruk er;
•
•

Noe høyere initialkostnader (investeringsbehov), men ikke nødvendigvis høyere
levetidskostnader.
I noen grad omlegging av levevaner, særlig knyttet til transport/mobilitet.
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4.1

Prosjektgjennomføring

Ved å gjennomføre en konseptutredning med arbeid via workshops, har aktørene fått en felles
forståelse av prosjektmålet. Slik har man kunne finne frem til nye, miljøvennlige løsninger i fellesskap
til tilnærmet samme totale kostnader som konvensjonelle løsninger. Om konsekvensutredningen
ikke ble gjennomført når de overordnede grepene skulle tas, ville risikoen være stor for at de
miljømessig gode løsningene ble for kostbare og ble valgt bort til fordel for konvensjonelle løsninger.
Sjansen for måloppnåelse ville da vært betydelig redusert – om ikke vanskelig.

Konseptutredningen besto i flere workshops med bred deltakelse fra alle involverte aktører

4.1.1

Fremdrift

Her følger en enkel fremdriftsplan hvor workshopene er milepælene i arbeidet. Det er utredninger,
forberedelser og etterarbeid i forbindelse med workshopene som blir summen av
konseptutredningen.
Aktivitet

Tid

Oppstart

September Prosjektplan med organisering av arbeidet
2016

Workshop 1A og B

25. og 26.
oktober
2016

A: Felles målforankring og eierskap

Workshop 2

22. nov
2016

Termisk- og elektrisk energi

Workshop 3

17. jan
2017

Blå-grønn-grå struktur og bomiljø

Workshop 4

14. feb
2017

Bygg og tekniske løsninger

Elverum Tomteselskap AS

Hovedtema

B: Temainnlegg alle fagområder
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Workshop 5

4. april
2017

Oppsummering

Rapport - konsept

Mai/juni
2017

Enovarapport og Masterplan

Formidling

Hele
perioden

Hjemmesider (aktørenes egne og ZEN), foredrag,
lokalpresse, fagpresse

Avslutning
konseptutredning

Mai/juni
2017

Det har i tillegg vært gjennomført en egen workshop for marked/profil/logo og et eget firma har
bistått i prosessen (Tweed AS). Det er også ansatt egen ressurs på kommunikasjon i 30 % stilling.
Gjennom dette arbeidet er det utviklet en egen logo og profil for Ydalir, og nettside og fb.-side er
lansert i juni 2017. Dette ligger utenfor konseptutredningen og dens regnskap, men vil være viktig for
markedsføring og allmenn informasjon om mål og mening med Ydalir-prosjektet.
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5

RISIKO OG RISIKODEMPENDE TILTAK

Oppnåelse av ZEN-målsettingen for Ydalir vil avhenge av en lang rekke risikofaktorer som
prosjekteier i varierende grad kan påvirke. Noen risikofaktorer vil være knyttet til
samfunnsutviklingen generelt, andre er mer knyttet til lokale forhold.
Konseptutredningen har først og fremst vært knyttet til å drive prosess(er), som skal lede de ulike
prosjektinteressentene (utbyggere/tomtekjøpere, kommune (med ulike roller), planleggere,
leverandører, m.fl.) til en felles kunnskapsplattform og felles forståelse av hva som kreves for
måloppnåelse.

5.1

Risikofaktorer

Den, eller de, største risikofaktorene prosjektet står over for er knyttet til marked, i første rekke;
•

•
•
•
•

Boligmarkedet generelt og i innlandet (Elverums området) spesielt. I Elverum vil Ydalir være
det største boligutbyggingsprosjektet noensinne (?), og suksess vil avhenge av om boligene
og bomiljøet treffer et tilstrekkelig betalingsvillig marked over en utbyggingsperiode på mer
enn 10 år.
Vektlegging av miljøhensyn og miljøkvaliteter blant potensielle ny-boligkjøpere. I hvilken grad
vil f.eks. boligkjøpere verdsette at garasjer bygges et stykke unna egen bolig,- med tilhørende
bilfritt nærmiljø?
(Mer)kostnader for miljøvennlige utbygginger vs tradisjonelle løsninger
Økonomisk nyorientering, delingsøkonomi (eksempel: bildelingsordninger)
Hvor store kostnader til energitiltak (i første rekke solceller og kraftvarmeanlegg) vil
boligkjøperne akseptere?

Overordnede risikofaktorer for Elverum Tomteselskap:
•

Tomtearealer i Ydalir ikke eid av ETS – mulige problemstillinger ift helhet

•

Forutsigbarhet relatert til planverket og politisk behandling/styring

•

Konkurrerende utbyggingsområder

•

Uforutsette entrepriseutfordringer (framdrift/økonomi)

•

Stans i vekst, mindre etterspørsel

Elverum Tomteselskap AS
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5.2

Avdempende tiltak

Hovedinnsatsen i prosjektet har vært å avvikle fem heldags arbeidsmøter (work-shops) som hver for
seg har tatt for seg temaer knyttet til nettopp det å få til høy miljøprofil.
Hensikten med arbeidsmøtene har vært å øke kunnskapsnivå hos de ulike interessentene og forankre
miljøambisjonene i prosjektet. Like viktig har det vært å få frem viktige elementer i planleggingen
som styrker særlig utbyggernes evne til å håndtere risiko. Noen eksempler på dette:
•

•

•

Boligmarked. I det første arbeidsmøtet fikk lokal eiendomsmegler anledning til å vise
egenskaper ved eiendomsmarkedet i Elverum, og også peke på noen forutsetninger for
vellykket utvikling. En slik er bl.a. et lokal nybyggmarked på 80-100 boliger/år, noe som igjen
vil være viktig å i planlegging av utbyggingstakt.
Energi. Energiløsningene vil være noe mer omfattende enn normalt, men hverken teknologi
eller behov for tilleggsinvesteringer har avstedkommet negative innvendinger. Nettopp som
et bidrag til å holde både teknisk kompleksitet og kostnader nede, vil Eidsiva lage en
veiledning for VVS-rådgivere og –installatører som vil bli involvert i Ydalirutbyggingen.
Parkeringsstrategi. Et viktig planleggingselement har vært å etablere noen felles P-anlegg og
unngå P-kjellere. Fordelene med dette er lavere kostnader for P-kapasitet, bilfritt nærmiljø
og fleksibilitet i omfang. Ulempen er at mange kjøpere (fortsatt) forventer å ha bil tilgjengelig
«ved ytterdøra», og at dette kan føre til svakere etterspørsel/betalingsvillighet.

Boligkjøpere på Ydalir vil trolig måtte betale noe mer enn normalt, særlig på grunn av investeringer i
høy boligstandard og energitiltak. Parkeringsopplegget vil også skille seg ut fra andre lignende
prosjekter. På den positive siden vil imidlertid Ydalir kunne tilby en fysisk utforming som kan
appellere til kjøpere som ønsker urbane og landlige kvaliteter på en gang, moderne boliger og
nærhet til viktige funksjoner som skole, barnehage og sentrumsfunksjoner.

5.3

Økonomiske betraktninger og konsekvenser

Vurderinger knyttet til merkostnader er vanskelige å tallfeste eksakt. Med bakgrunn i prosess og
innspill fra mange involverte kan vi gi følgende kvalifiserte betraktninger:
•

Planlegging:
Planleggingsprosessene vil bli mer omfattende og kreve noe større ressursbruk. Vi antar en
merkostnad på 10-15% å være sannsynlig.

•

Byggestandard:
Innen 2020, når utbyggingen kommer i gang for alvor, ventes ytterligere innskjerpinger i
teknisk forskrift, - «nesten-nullenergibygg» er sannsynlig. Vi kan anta at merkostnad knyttet
til høy energieffektivitet vil være nær null for utbyggingen samlet sett.
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•

Energiforsyning:
➢ Varme: I prinsippet gjelder bestemmelsene i fjernvarmekonsesjonen Eidsiva har. I
dette ligger at oppvarmingskostnadene ikke skal være høyere enn alternativet, i
praksis elektrisitet. Merkostnad vil være lik null. Men derimot vil disse kostnadene
belaste boligkjøperne likviditetsmessig fordi man må betale for tilknytning til
fjernvarmenettet, «up front».
➢ Elektrisitet: Solceller og kraftvarme innebærer merkostnader slik vi ser det i dag,
muligens i størrelsesorden 40-50 000 kr/bolig gitt dagens kostnader på slikt utstyr.
Mange bransjefolk forventer at byggeforskriftene skjerpes inn allerede innen 2020 til
et såkalt «near zero emission»- nivå. Det vil bety at man langt på vei blir tvunget til å
installere solceller. I så fall kan man ikke regne merkostnader her. Fremtidsbildet
knyttet til kostnader for solceller er vanskelig å anslå. Men utvikling i senere år peker
i retning av at dette vil bli rimeligere. Det er også grunn å anta at nettstrøm vil bli
dyrere i fremtiden. Slik sett kan solcelle-/kraftvarmeinstallasjoner representere en
merinntekt for beboerne.

•

Materialer:
Tre er angitt som et hovedmateriale i bebyggelsen. Tre ville sannsynligvis vært mye brukt
uansett. Vi registrerer at det nå etableres flere massivtrefabrikker i Norge, og antar at
bransjen vil benytte mer tre til formål hvor vi så langt har sett mye stål og betong. Flere av
våre samarbeidspartnere ser ikke på bygging i tre som kostnadsdrivende. Så lenge bygging i
tre er markedsstyrt og ikke forskriftsbestemt, tåler ikke slik byggemåte overpris.

•

Bil/transport:
Valgt løsning med lav p-dekning gir lavere kostnader og høyere utnyttelsesgrad enn
tradisjonell løsning, og derigjennom potensiell gevinst for utbyggerne.

•

Kollektivtransportløsninger:
Godt tilrettelagte kollektivløsninger vil gi en positiv økonomisk gevinst for beboere og for
samfunnet.

Elverum Tomteselskap AS

Asplan Viak AS

38

Ydalir - konseptutredning - ENOVA prosjektnr. 16/4307

6

RESULTATER – KORT OG LANG SIKT

Ydalirutbyggingen skal gjennomføres av private utbyggere, i henhold til kontraktsvilkår for
tomtekjøp, reguleringsplan og -bestemmelser og andre kommunale pålegg. Konseptutredningen
skulle primært lede prosjektet i en mer miljøvennlig retning enn det den ellers ville ha gjort.
Konseptutredningen har gitt en del viktige resultater som både på kort og lengre sikt, vil påvirke
utbyggingen etter intensjonene. De viktigste resultatene er kort beskrevet nedenfor:

Masterplan
Som et resultat av konseptutredningen vil det også bli utarbeidet en Masterplan for Ydalir. Denne
planen er en sammenfatning av intensjoner og krav som legges til grunn i den videre planleggingen
og utbyggingen. Masterplanen knyttes til de privatrettslige avtaler som inngås mellom Elverum
Tomteselskap og utbyggerne. For å lykkes med helhetlig utvikling av Ydalir må Masterplanen etter
Elverum Tomteselskaps oppfatning også være en premiss og et styringsverktøy for
reguleringsmyndighet knyttet til de utbyggerne som ikke erverver arealer fra Elverum Tomteselskap.

Reguleringsprosess
Helt siden planene om å utnytte det tidligere sandtaket på Ydalir til boligbebyggelse, har miljøprofil
vært et viktig tema. Ydalir har også vært identifisert som stedsvalg for ny skole, med planlagt
ferdigstillelse i 2019. Reguleringsprosessen var i full gang, men ble midlertidig stanset sommeren
2016, bl.a. som følge av at man så behov for en grundigere håndtering av miljøsidene i prosjektet.
Med dette utgangspunktet ble det samtidig fremmet en søknad om konseptutredningsmidler til
Enova. Søknaden ble innvilget ca. 1. september 2016, og utredningsarbeidet startet opp umiddelbart.
Tilbudet om midler til konseptutredningen bidro på denne måten til at Ydalir mest sannsynlig vil bli
et bedre miljøprosjekt, enn det ville blitt dersom reguleringsarbeidet fortsatte uavbrutt i 2016.

Markedsutvikling, utbyggingstakt
Ydalir skal realiseres av private utbyggere og utbyggingen må skje på grunnlag av markedets
etterspørsel etter boliger. Kunnskap om lokalt og regionalt boligmarked er dermed viktige for å fase
prosjektet på en gunstig måte. Markedsinformasjon ble på denne bakgrunn prioritert på
utredningens innledende arbeidsmøte, fra eiendomsmeklere og initiativtakere til liknende prosjekter.
Felles vurderinger av markedsbehov og utbyggingstakt vil gjøre fasing av utbyggingen og samarbeidet
mellom utbyggerne, kommune og andre lettere.

Fjernvarmetilknytning (I)
Ydalir befinner seg innenfor Eidsiva Bioenergis konsesjonsområde for fjernvarme. På dette
grunnlaget kunne konsesjonæren forlange at alle nybygg tilknyttes fjernvarme. Innenfor Ydalir finnes
det også grunnvannsressurser egnet for varmeproduksjon ved hjelp av varmepumper. Karlegging av
disse ressursene har skjedd parallelt med konseptutredningen. Så langt er det brakt på det rene at
grunnvarmeressursene ikke er tilstrekkelig store til å dekke hele varmebehovet på Ydalir fullt ut. Men
som varmeløsning for skole og barnehage er velegnet. Gjennom konseptutredningen er det på denne
bakgrunn oppnådd enighet om at Elverum kommune etablerer og driver varmepumpeløsning for
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skole og barnehage, men at dette varmeanlegget også tilknyttes fjernvarmesystemet for mulig
kapasitetsutveksling og forsyningssikkerhet.

Fjernvarmetilknytning (II)
Høy energieffektivitet i den nye bygningsmassen (jf. krav om passivhusstandard eller bedre), lang
utbyggingsperiode og forholdsvis lang avstand til eksisterende nett, er med på å svekke
lønnsomheten for fjernvarmeleverandør. Dette betyr at fjernvarme bør ha anledning til å dekke mest
mulig av varmebehovet i de nye boligene, dvs. både romoppvarming og tappevann. Små vannbårne
systemer f.eks. til oppvarming av bad, gangareal mm, oppfattes blant mange utbyggere å by på
høyere kostnader enn el-oppvarming. Likevel later det nå til at utbyggerne langt på vei er i ferd med
å akseptere krav om vannbårne systemer. Eidsiva vil på sin side bistå med faglige anbefalinger
(veiledning) slik at løsningene blir både effektive, brukervennlige og kostnadseffektive. Fjernvarme til
oppvarming av vann i hvitevarer ser også ut til å kunne la seg gjennomføre.

Fjernvarmetrase
Et viktig resultat fra deltakelsen er forslaget om å knytte Ydalir til eksisterende fjernvarmenett via en
trase utenom dagens veiforbindelser. Rørtraseen vil bli anlagt slik at den senere hen vil fungere som
gang- og sykkelsti. Traseen knyttet Ydalir til Elverum sentrum gjennom den korteste og samtidig
praktisk gjennomførbare forbindelse. I og med at den ikke følger parallelt noen trafikkert vei, vil den
kunne bli svært attraktiv for beboerne på Ydalir og andre. Eidsiva tilbyr også som en opsjon at
traseen kan forsynes med snøsmelteanlegg, noe som kan øke attraktiviteten vinterstid ytterligere.
Effektene denne opsjonen vil kunne få for bruksvennlighet, helse/miljø, kostnader og
klimagassutslipp bør vurderes nærmere.

Solceller
Som tidligere nevnt vil egenproduksjon av miljøvennlig elektrisitet være avgjørende for at
miljømålene nås. Solceller er blant teknologiløsningene som velges, og minstekrav knyttet til
solcellekapasitet pr bolig forventes å bli innarbeidet i masterplanen for Ydalir. I løpet av
arbeidsmøtene har solceller vært et viktig tema, og bl.a. vil solcellenes behov for utforming av
takareal og andre solrelaterte arkitektoniske elementer prege bygningsmassen på Ydalir.

Kraft/varm
Innledningsvis var bioenergibasert kraft/varmeproduksjon tenkt som en hoved løsning både til
dekning av el- og varmebehov. Mindre anlegg var tenkt plassert i tilknytning til parkeringshus for
hvert av utbyggingsområdene. Da det et stykke ut i utredningsprosessen ble tydelig at fjernvarme
ville bli mer aktuelt, ble plasseringen av kraft/varmeinstallasjonene flyttet til området der Eidsiva
Bioenergi sin varmesentral befinner seg. Dette forutsatt riktignok at systemgrensene flyttes «utover»
fra Ydalir. Men omplasseringen gir også fordeler i forbindelse med rasjonell drift og utnyttelse av
anleggene. Siden lønnsomheten på kraft/varme på denne måten kan bedres, er det tenkelig at Ydalir
kan utløse større energiproduksjon enn det man opprinnelig så for seg. Flyttingen gir også større
fleksibilitet når det gjelder arealutnyttelse innenfor Ydalir-området. Imidlertid er man ikke i mål med
finansieringen av en slik løsning.
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Mikro grid, smart grid
Ny energiteknologi og nye løsninger utfordrer etablert praksis innenfor el-forsyningen. Planleggingen
av Ydalir, særlig når det gjelder anvendelse av solceller, har fremkalt behov for nye rammevilkår og
nye rutiner.
Dagens «Plusskundeordning» gir i hovedsak rammene for hvordan solcelleanlegg, først og fremst
bygd ut eneboliger, får knytte seg el-nettet. Ordningen innebærer at solstrømprodusenter kan levere
en andel av sin produksjon til nettet. Inntektene vil imidlertid ligge på spotpris-nivå, altså langt lavere
enn det en boligeier må betale for innkjøpt el. Med dette utgangspunktet blir det viktig at
solcelleanlegget lages slik at produksjonen først og fremst dekker eget behov, noe som kan virke
begrensende på utbyggingen av solcelle kapasitet samlet sett på Ydalir.
Med flermannsboliger og boligblokker vil det ofte ikke være hensiktsmessig å bygge ut og organisere
solstrøproduksjonen for hver bolig. Hvordan solstrømproduksjonen da samlet sett skal kobles til elnettet blir dermed et viktig spørsmål. Denne organiseringen har også en beslektet problemstilling
knyttet til ladekapasitet for el-biler. Begge temaer har vært tatt opp i konseptutviklingsprosessen,
noe som bl.a. har avstedkommet henvendelser fra Eidsiva Nett til NVE bl.a. angående behov for nye
retningslinjer/bestemmelser.

Transport, kollektivløsninger
Til tross for at Ydalir ligger forholdsvis nær Elverum sentrum, er mønsteret for dagens reisevaner slik
at man svært ofte velger bil. Det finnes også et busstilbud i området, men dette har egenskaper ved
seg, bl.a. frekvens, som begrenser bruken. I konseptutviklingsprosessen har det blitt pekt på at Ydalir,
i kraft av sin størrelse og beliggenhet, kan bidra til store endringer i busstilbudet lokalt. Dette kan
handle om bruk av mindre busser som kjører oftere, kanskje også via andre ruter enn i dag. Noe frem
i tid vil førerløse busser forsterke denne muligheten ytterligere. I prosessene har Hedmark Trafikk
spilt en aktiv rolle, og har allerede signalisert store ambisjoner når det gjelder satsning på nye
løsninger i Ydalir.

Transport, privatbilens rolle
Tidlig i konseptutredningen ble det foreslått å samle parkering av privatbiler i egne P-anlegg.
Hensikten med dette er flere; gjøre gang / sykkel mer attraktivt, lage bilfrie områder rundt
bebyggelsen, gjøre p-kapasitet mer fleksibel og kutte kostnader ved ikke å bygge p-kjellere. Mange
har også pekt på endringer i folks bilvaner, bl.a. i retning av å benytte bildelingsordninger.
Ved ikke å bygge p-kjellere kan byggekostnader holdes nede. Men i den grad markedet likevel
«forlanger» slik kapasitet, oppstår det raskt et dilemma hos utbyggerne. Den opplevde risikoen dette
skaper, har avstedkommet diskusjon som sannsynligvis vil pågå videre en tid. Muligens vil man totalt
sett måtte akseptere at deler av Ydalir vil ha privatbiler helt inn i bebyggelsen. Men dette har igjen
med hvilke deler av boligmarkedet de ulike utbyggere henvender seg til. F.eks. kan det tenkes at
yngre mennesker ser seg tjent med P-anlegg, og kanskje benytte bildeling, mens noe eldre
mennesker som er vant til bil, prioriterer å kunne kjøre «til døra».

Elverum Tomteselskap AS

Asplan Viak AS

Ydalir - konseptutredning - ENOVA prosjektnr. 16/4307

7

41

VEDLEGG

Vedlegg:
- Prosjektregnskap (unntatt offentlighet)
- Øvrige aktuelle dokumenter er tilgjengeliggjort for ENOVA i vårt webhotell iBinder. Dette gjelder
bl.a. presentasjoner fra workshopene, notater utarbeidet underveis og Masterplanen del 1 og 2 (p.t.
ikke ferdig).
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