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Forord

Østlandsforskning har fått i oppdrag å gjennomføre en resultatevaluering av prosjektet Bioreg

Hadeland.

Rapporten består av følgende kapitler:

1. Om Bioreg Hadeland og evalueringen 2011

2. Energiforbruksstatistikk

3. Resultater

4. Måloppnåelse og omverdenens oppfatning av prosjektet Bioreg Hadeland

5. Oppsummering og anbefaling videre

Oppdragsgiver har vært Regionrådet for Hadeland. Arbeidet har vært ledet av Merethe Lerfald

i samarbeid med Tor Arnesen. Prosjektperioden har vært fra juni til desember 2011.

Avslutningsvis vil vi takk alle som har bidratt i prosjektperioden og takke oppdragsgiver for et

interessant oppdrag.

Lillehammer, desember 2011.

Svein Erik Hagen Merethe Lerfald
forskningsleder prosjektleder
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Sammendrag
Østlandsforskning har på oppdrag fra Regionrådet på Hadeland gjennomført en resultatevalue-

ring av prosjektet Bioreg Hadeland.

Oppdragsgiver ønsket at vi i evalueringen la hovedvekt på prosjektperioden 2006-2010 og ga

svar på følgende:

1. Hvordan har måloppnåelsen vært i forhold til utarbeidet prosjektplan? Har vi greid å utvik-

le en næring innenfor bioenergi på Hadeland? Har vi blitt en demonstrasjons- og kompe-

tanseregion, som blir verdsatt av andre regioner?

2. Hvordan har energibruken på Hadeland vært i forhold til sammenlignbare regioner, både i

mengde energiforbruk og sammensetning (bioenergi, strøm og fossil energi), også relatert

til befolkningsutvikling og eventuelt næringsutvikling i regionen?

3. Har satsingen på bioenergi ført til mer kunnskap om bioenergi (og fornybar energi) i regio-

nen enn generelt i den norske befolkningen? Har næringslivet og kommunene fått en ge-

nerelt høyere kompetanse innenfor fagområdet?

Hvilke faglige anbefalinger gis i forhold til videre bioenergisatsing på Hadeland?

I rapporten presenteres og analyseres tilgjengelig statistikk for Hadeland og følgende valgte

økonomiske regioner; Askim/Mysen, Hønefoss, Jessheim/Eidsvoll og Valdres. I tillegg presente-

res og analyseres resultatet av to enquêter gjennomført i forbindelse med dette prosjektet.

Med grunnlag i dette vurderes måloppnåelsen for prosjektet.

Hadeland er en region som over tid har fokusert på bioenergi. I tillegg til prosjektet er Energi-

gården en sentral aktør i miljøet lokalt og også nasjonalt. I perioden 2008-2010 ble det gjen-

nomført et klyngeutviklingsprosjekt Arena Bioenergi Innlandet, hvor prosjektledelsen satt på

Energigården. Man kan si at Hadeland i perioden har hatt et stimuleringsmiljø både i forhold til

forbruk og næringsutvikling knyttet til bioenergi.

Evalueringen har vist at det ikke er godt nok samsvar mellom prosjektets mål og dets omfang

og innretning. Evalueringen viser at prosjektet har spilt en rolle som inspirator og koblingsboks
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mellom aktører og myndigheter – og det er også i forhold til disse funksjonene at det realistisk

sett kan forventes resultater.

Når det gjelder anbefalinger videre er følgende spørsmål sentrale og vurdert:

1. Ønsker regionen fortsatt på å fremme utviklingen av bioenergi både som energiform og

som grunnlag for næringsutvikling i regionen?

2. Hvor viktig er dette prosjektet isolert sett for det miljøet som fremmer bioenergi på Hade-

land?

3. Hvis videreføring, er det behov for å justere målsetting og innretting/virkemidler?

Rapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.ostforsk.no.

http://www.ostforsk.no/
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1 Om Bioreg Hadeland og evalueringen 2011
Bioenergiregionen Hadeland (Bioreg) har i perioden 2003-2010 vært et felles prosjekt for

kommunene Gran, Jevnaker og Lunner. Prosjektet finansieres for en stor del ved bruk av

midler fra partnerskapsavtalen mellom Hadelands-kommunene og Oppland fylkeskommune.

Prosjektet, som ble etablert av Regionrådet for Hadeland har hatt fokus på å utvikle Hadeland

til en kompetanse-, utviklings- og demonstrasjonsregion for bioenergi.

Oppdragsgiver ønsker at vi i evalueringen legger hovedvekt på prosjektperioden 2006-2010 og

gir svar på følgende:

1. Hvordan har måloppnåelsen vært i forhold til utarbeidet prosjektplan? Har vi greid å utvik-

le en næring innenfor bioenergi på Hadeland? Har vi blitt en demonstrasjons- og kompe-

tanseregion, som blir verdsatt av andre regioner?

2. Hvordan har energibruken på Hadeland vært i forhold til sammenlignbare regioner, både i

mengde energiforbruk og sammensetning (bioenergi, strøm og fossil energi), også relatert

til befolkningsutvikling og eventuelt næringsutvikling i regionen?

3. Har satsingen på bioenergi ført til mer kunnskap om bioenergi (og fornybar energi) i regio-

nen enn generelt i den norske befolkningen? Har næringslivet og kommunene fått en ge-

nerelt høyere kompetanse innenfor fagområdet?

4. Hvilke faglige anbefalinger gis i forhold til videre bioenergisatsing på Hadeland?

Oppdragsgiver ønsker en evaluering av prosjektets måloppnåelse. Organiseringen av prosjek-

tet omfattes derfor ikke av denne evalueringen. Det gis allikevel i det følgende en kortfattet

beskrivelse av prosjektet, med vekt på prosjektperioden 2006-2010.

1.1 Bioreg Hadeland med vekt på perioden 2006-2010

1.1.1 Mål
Hadelandsregionen har relativt lenge hatt et fokus på bioenergi.

Før prosjektet Bioreg Hadeland ble etablert, ble det gjennomført et forprosjekt. Av denne

rapporten framgår at Hadeland Bioenergiutvalg ble etablert så tidlig som i 1986. Dette utvalget
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la fram en regional energiplan for bruk av bioenergi i Hadelandskommunene. Det ble foretatt

en vurdering av potensialet på råstoffsiden. Sluttbruken av bioenergi viste en ubalanse mellom

råstofftilgang og faktisk sluttbruk. Det ble foretatt en vurdering av potensialet for økt sluttbruk

ved bl.a. å erstatte mer av den fossile energibruken. Allerede tidlig på 2000-tallet er det flere

ulike aktører som er tilknyttet bioenergiaktivitet på Hadeland. Utfordringen framover vil være

å stimulere til økt satsing på bioenergi samt informasjon- og kunnskapsspredning. Ambisjonen

for Hadelands-regionen er å være en foregangsregion (Bioregion Hadeland 2002).

I januar 2003 ble det ansatt en prosjektleder i hel stilling for Bioreg Hadeland i et treårig enga-

sjement. Prosjektet er organisert med en styringsgruppe bestående av representanter for

eierne, ved bl.a. rådmennene. Styringsgruppe vil i noen grad være dynamisk sammensatt og

således kunne endre sammensetning etter behov (prosjektbeskrivelse av 16.mai 2003). Pro-

sjektbeskrivelsen ble vedtatt 16.mai 2003. Av denne framgår følgende visjon: ”Ikke bruk av

fossilt brensel på Hadeland etter 2030”, og følgende hovedmål: ”Hadeland skal befeste og

styrke sin posisjon som en ledende bioenergiregion i Norge. Hadeland skal være ledende innen

kompetanse og utvikling i praktisk anvendelse, samt innen næringsutvikling, produksjon – og

bruk av bioenergi”. Prosjektbeskrivelsen fastsetter mer konkrete delmål og virkemidler og

arbeidsmåter for å nå disse. I omkring halve første prosjektperioden var det også ansatt en

prosjektmedarbeider.

Høsten 2005 fikk Østlandsforskning i oppdrag å evaluere Bioreg Hadeland etter 2,5 års drift.

Evalueringen skulle belyse følgende problemstillinger1:

1. Prosjektets innretning

a. Organisering, arbeidsmåter, virkemidler og gjennomførte/igangsatte aktiviteter

b. Hvilke resultater og effekter har Bioreg Hadeland bidratt til i prosjektperioden, først og

fremst når det gjelder arbeidet med å posisjonere Hadeland som landets fremste

”kompetanse- og utviklingsregion”?

2. Hvordan har prosjektet bidratt til disse resultatene?

a. Hvilke forventninger har eierne og andre aktører hatt til prosjektet, og i hvilken grad er

det samsvar mellom disse forventningene og de resultatene som er oppnådd?

3. Hvordan vurderer prosjektets eiere og andre involverte prosjektet?

1Stubberud og Vaagland (2005). Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland. ØF-rapport nr. 20/2005 s. 7-8.
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a. Organisering, arbeidsmåter, samarbeidet innad i prosjektet og med eksterne aktører

b. Resultater og effekter på kort og lang sikt (både sett i forhold til oppsatte målsettinger

og eventuelle andre resultater og effekter).

Evalueringen er presentert i ØF-rapport nr 20/2005 (Stubberud og Vaagland 2005). Resultate-

ne fra denne evalueringen er relevant grunnlagsmateriale for evalueringen som nå gjennomfø-

res etter endt 8-års prosjektperiode.

I mai 2006 vedtok regionrådet en prosjektbeskrivelse med følgende mål:

 Bioenergibruken på Hadeland skal dobles fra år 2003 til 2013.

 Hadeland skal videreutvikles som demonstrasjons- og kompetanseregion.

 Hadeland skal være motoren for bioenergisatsinga i Oppland og Innlandet.

 Hadeland-regionen skal være navet i Arena-prosjektet ”Bioenergi i Innlandet” og samspil-

let med andre bioenergiregioner”.

Samtidig som man vedtok målene, ble det bestemt at prosjektbeskrivelsen skulle omarbeides i
samråd med ny prosjektleder. Prosjektleder ble ansatt i halv stilling og prosjektlederens kon-
torsted ble samlokalisert med landbrukskontoret for Hadeland.

Et forslag til ny prosjektbeskrivelse ble drøftet høsten 2006, men det ble vedtatt å utsette
behandling av ny prosjektbeskrivelse til 2007. I 2007 ble Hadelandskommunene utnevnt til
Grønne energikommuner og Arena Bioenergi Innlandet sin søknad om arenaprosjektstatus ble
innvilget. Dette er prosjekter som kunne påvirke arbeidet til Bioreg, arbeidet med ny prosjekt-
beskrivelse og reviderte mål for Bioreg ble dermed utsatt til våren 2008.

Det er utarbeidet en prosjektbeskrivelse for Bioreg Hadeland for perioden 2008-2010, vedtatt

18. august 2008. Av denne framgår følgende hovedmål og delmål:

 ”Hadeland har i 2020 utviklet bioenergi som basis for et samfunn der energibruken er i

balanse med naturens bæreevne.

 Dobling av bruken av bioenergi på Hadeland i perioden 2003-2015 fra 54 til 108 GWh.

 Bidra til næringsutvikling innen bioenergi i regionen.

 Videreutvikle Hadeland som demonstrasjons- og kompetanseregion.

 Hadeland-regionen som legger til rette og er best til å samspille med Arena-prosjektet

”Bioenergi i Innlandet””.
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Av denne prosjektbeskrivelsen framgår at målene skal nås gjennom systematisk og målrettet

arbeid innenfor fire områder (1-4 nedenfor). Arbeidsoppgavene som er konkretisert framgår

som underpunkter innenfor det enkelte området.

1. næringslivet på Hadeland

a. bidra til næringsutvikling innen bioenergi i regionen (offentlig og privat)

b. arbeide for å videreutvikle Hadeland som demonstrasjonsregion

c. biodrivstoff

d. lokale varmeprosjekter - oppfølging

2. Samhandling med Arenaprosjekt med administrasjon på Hadeland

a. gjøre Hadeland til et ”nav” og en god ”tomleplass” for Arenaprosjektet

b. være kontaktpunkt mellom lokalt næringsliv og FoU-institusjoner og bidra til at lokalt

næringsliv tar i bruk resultater fra FoU-prosjekter

3. Nettverksbygging og informasjonsutveksling

a. bidra til nettverk for næringsutvikling og kommersialisering i regionen

b. drive informasjonsutveksling knyttet til bioenergi i og utenfor regionen

4. Kommunene utvikler egen kompetanse om bioenergi som energikilde

a. bidra til at kommunene er dyktige aktører og tilretteleggere for bruk av bioenergi

b. Gjennom deltakelse i Bioreg-prosjektet forplikter kommunene seg til å:

I) legge til rette for at bioenergi kan nyttes som energikilde i flest mulig sammen-

henger og

II)sørge for god kompetanse om bioenergi som energikilde i kommunens organisa-

sjon

Styringsgruppen har i denne perioden bestått av rådmenn eller representant for disse, ordfø-

rerne i Hadelandskommunene, regionkoordinator og daglig leder for Energigården. Leder av

styringsgruppene har vært en av ordførerne.

1.1.2 Aktiviteter i prosjektperioden
Til grunn for kartlegging av aktiviteter i perioden ligger intervju med prosjektleder samt doku-

mentstudier (se kapittel 1.2).

Det er gjennomført mellom to til fire styringsgruppemøter pr år. Referatene fra disse forelig-

ger.
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For perioden 2007-2010 er det utarbeidet arbeidsplaner som er lagt fram for og behandlet av

styringsgruppen. I hver årsrapport er det gitt en redegjørelse for arbeidet gjennom året ’Status

for gjennomførte tiltak’. Denne omfatter også informasjon om aktiviteter som ikke er gjen-

nomført og årsaken til disse.

For prosjektperioden har oppgaver og fokus for prosjektet vært (oppsummeringsvis):

Tabell 1: Oppgaver og fokus for prosjektet i perioden 2006 - 2010

År Aktiviteter

2006 Bioenergidager for 10.klasse (400 elever)
Formidling, herunder både innenfor og utenfor regionen
Hadelandsmessa
Studietur
Biodrivstoff - bl.a. bruk i kommunene
Oppfølging av ulike fjernvarmeprosjekter på Hadeland
Rådgivende funksjon (kunnskapsformidler) i forhold til nye initiativ

2007 Formidling, herunder både innenfor og utenfor regionen
Hadelandsmessa
Grønne energikommuner
Biodrivstoff – bl.a. bruk i kommunene
Oppfølging av ulike fjernvarmeprosjekter på Hadeland
Rådgivende funksjon (kunnskapsformidler) i forhold til nye initiativ

2008 Energi- og klimaplan Hadelandskommunene
Formidling, herunder både innenfor og utenfor regionen
Hadelandsmessa
Biodrivstoff - bl.a. bruk i kommunene
Oppfølging av ulike fjernvarmeprosjekter på Hadeland
Rådgivende funksjon (kunnskapsformidler) i forhold til nye initiativ
Samarbeid/kontakt mot Arena Bioenergi (ABI)
Nord-Sør-samarbeid Munkono og Lugasi (begge Uganda og Hadelandskommunene)

2009 Følge opp konkrete prosjektinitiativ fra næringslivet og kommunene på Hadeland
Revidering av bioenergiguiden for Hadeland (i samarbeid med ABI)
I samarbeid med landbrukets fagråd arbeidet for å etablere en faggruppe i landbru-
ket for å se på produksjon av biogass, bioenergivekster og utnytting av halm
Søkt og fått innvilget midler til et studieopplegg for faggruppe landbruk
Formidling, herunder både innenfor og utenfor regionen
Hadelandsmessa
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År Aktiviteter

2010 Følge opp konkrete prosjektinitiativ fra kommunene på Hadeland
Videreutvikling av bioenerginæringen på Hadeland

- arrangering av fagkveld
- gårdsvarmekurs

Dag-seminar for gårdbrukere med tema bioenergi/biogass i jordbruket
Samarbeid med Ringerike med sikte på å etablere et felles Bioreg-prosjekt
Formidling, herunder både innenfor og utenfor regionen
Hadelandsmessa

Hadelandsmessa ble arrangert for åttende gang i 2011 og ble etablert som et samarbeid mel-

lom Bioreg Hadeland, Mat fra Hadeland og Hadeland Reiseliv. Fra og med 2010 er det Hade-

land Ringerike Reiseliv som er arrangør i samarbeid med Hadeland videregående skole, avde-

ling Roa. Formålet med messa er å kunne vise fram næringsliv, reiseliv, handel, foreninger og

kulturaktiviteter på Hadeland2.

I forbindelse med Hadelandsmessa utgis en messeavis. Gjennom denne er bioenergi profilert

bredt til befolkningen på Hadeland.

Hjemmesiden bioreg.no er driftet ved hjelp av lenker til avisoppslag om prosjektet eller til

oppslag på grunnlag fra initiativ fra prosjektet.

1.1.3 Ressursbruk
Av Tabell 2 framgår ressursbruk i prosjektet for perioden 2006 til 2010. På årsbasis har prosjek-

tet hatt en ramme på kr 400 000 finansiert via partnerskapsmidler. Forbruket det enkelte år

har, med unntak av 2010 ligget på om lag kr 350 000 av dette har lønn til prosjektleder utgjort

fra 66 til 85 % det enkelte år. Av årsrapportene framgår at midlene i all hovedsak er disponert

til lønn, informasjonstiltak og direkte prosjektkostnader slik som husleie, reisekostnader be-

vertning m.m. I 2006 ble det brukt kr 12 000 til bioenergidag for 10. klasse. Tilskudd til andre

utgjorde i 2007 kr 6 000, i 2008 kr 5 750, i 2009 kr 0 mens det i 2010 utgjorde kr 2 000.

Prosjektet har i all hovedsak hatt midler til å dekke prosjektlederstillingen og har i liten grad

hatt frie midler til disposisjon.

2 Hentet fra hjemmesiden: http://hadelandsmessa.no/company.htm. Lastet ned 5.12.2011.

http://hadelandsmessa.no/company.htm
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Tabell 2: Ressursbruk Bioreg Hadeland (ekskl mva)

År Budsjett Forbruk Andel lønn av

forbruk

2006 230 000 250 400 66 %

2007 400 000 352 448 83 %

2008 400 000 346 587 72 %

2009 400 000 345 135 85 %

2010 400 000 422 188 73 %

1.2 Datainnsamling og metode

Informasjon og kunnskap som grunnlag for evalueringen er hentet fra fire kilder:

1. Dokumentanalyser

2. Intervju

3. 2 enquêter, med kvalitativ profil

4. Kunnskap om bioenergisektoren i regionen og landsdelen

Utkast til rapport er oversendt prosjektledelsen for kommentar. Østlandsforskning har tatt

hensyn til disse i den utstrekning vi finner det korrekt og påkrevet.

Det er ikke innhentet ytterligere informasjon om økonomiske eller prosjektinterne styrings- og

organisasjonsforhold. Dette er ikke del av mandatet for evalueringen. Vi viser til gjennomgang

av mandatet for evalueringen, kapittel 1.1.

1.2.1 Dokumentanalyser

Dokumentanalysen er en gjennomgang av tilsendte dokumenter fra arkivet til Bioreg Hade-

land. Disse er oversendt fra prosjektledelsen på vår spesifiserte forespørsel om å få tilgang til

prosjektets arkiv.  Vi har mottatt prosjektbeskrivelser, referater, arbeidsplaner og årsrappor-

ter. I tillegg har vi mottatt noen presentasjoner som prosjektleder har holdt i ulike fora. En

gjennomgang og vurdering av oversendt materiale er gjort i kapittel 3.

1.2.2 Intervju

Det ble gjennomført intervju med Helge Midttun, prosjektleder for Bioreg Hadeland, 12. okto-

ber 2011 på Quality hotell, Øyer.
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Det ble gjennomført intervju med Ole Helmer Bjørlien og Erik Eid Hohle, hhv. prosjektleder og

styringsgruppemedlem for Arena Bioenergi Innlandet, 18. oktober 2011 på Energigården,

Hadeland. Informasjonen fra dette intervjuet inngår i det samlede vurderingsgrunnlaget.

1.2.3 Enquête

To enquêter ble utformet og distribuert per e-post.

Den ene enquêten ble distribuert til bedrifter3 på Hadeland i egenskap av å være aktive ett

eller annet sted i verdikjeden fra produksjon til konsum av bioenergi og til aktører i kommu-

nen. I kommunene mottar ordførerne og rådmennene, samt enkelte andre administrativt

ansatte slik som eiendomsansvarlig etc. spørreundersøkelsen. Til sammen 40 personer ble

invitert til å respondere, hvorav 26 fra bedrifter, se Tabell 3.

Den andre enquêten ble sendt aktører som vi kan si observerer og stimulerer aktivitet i verdi-

kjeden. Denne ble sendt ut bredt til representanter for næringslivet (eiendom) for øvrig på

Hadeland, andre aktører innenfor bioenergi regionalt, Oppland fylkeskommune, Hedmark

fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, Hedmark og Buskerud, Innovasjon Norge i Oppland

og Hedmark samt sentralt (Oslo) og FoU (en aktør). Til sammen 28 aktører ble invitert til å

respondere på denne enquêten.

Relevante kontaktpunkter for begge enquêtene ble bestemt i samarbeid med prosjektledelsen.

Prosjektledelsen ble gitt anledning til å foreslå spørsmål og tema, samt å kommentere utkast

underveis. Enquêtene ble utformet av og sendt ut fra Østlandsforskning.

Respondentene ble gitt tre valg; 1) å besvare spørsmålene og gi ytterligere kommentarer til

den tematikken som ble presentert elektronisk, 2) å besvare spørsmålene og gi ytterligere

kommentarer til den tematikken som ble presentert i et telefonintervju og 3) å ikke besvare

spørsmålene.

Enquêten ble dermed utformet med spørsmål som både gav rom for å krysse av på forhånds-

kategoriserte svaralternativ, og for å supplere eller kun besvare med egne begrep og svaralter-

nativer. Hensikten var å legge undersøkelsen så tett opp til en intervjusituasjon som mulig,

3 Bedriftene som mottar undersøkelsen er bedrifter prosjektet har vært i kontakt med i løpet av pro-

sjektperioden samt bedrifter som framkommer i Rognerud (2010). Småskala bioenergiselskaper i Inn-

landet.
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samtidig som respondenten selv tok stilling til om det var behov for å kontakte Østlandsforsk-

ning for supplerende opplysninger eller svar som best dekket respondentens oppfatning.

Enquêtene fikk på denne måten en kvalitativ funksjon i analysen. For en evaluering av denne

typen er det nemlig ikke aktuelt å innhente informasjon gjennom spørreskjema som kan analy-

seres statistisk. Til det har respondentfeltet for få aktører.

Samtidig er det vår vurdering at denne måten å innhente respondentenes oppfatninger om og

kontakt med prosjektet som evalueres, er effektiv og gir tilstrekkelig dekkende informasjon.

Til denne type undersøkelse må bemerkes at det vil være en viss grad av selvrekruttering når

det gjelder respondenter, noe som kan føre til et skjevt utvalg. I tillegg er det relativt få res-

pondenter. Dette må allikevel ses i sammenheng med prosjektets geografiske avgrensning og

tilhørende aktørbilde.

Enquêtene følger rapporten som vedlegg - Vedlegg 1 og Vedlegg 2. Resultatet fra enquêtene er

presentert i kapittel 3.

Tabell 3: Oversikt enquêter

Antall Bedrifter
(stk)

Kommuner
(stk)

Andre aktører
(stk)

Utsendt 26 13 28
Feil i adresse 1
Bedt om å bli strøket 1
Ønsker ikke å besvare 1 2 2
Ikke besvart 11 3 13
Antall besvart 12 8 13

1.2.4 Kunnskap om bioenergisektoren i regionen og i landsdelen

Østlandsforskning har over lengre tid arbeidet med bioenergisektoren på Innlandet. Av sentra-

le arbeider som danner en kunnskapsbakgrunn for denne evalueringen er:

 Lerfald, M., Arnesen, T. og Hagen, S.E. (2010). Bioenergi i Innlandet - næringsmiljøets

klyngeegenskaper. ØF-rapport 10/2010. Lillehammer.

 Lerfald, M. og Vasaasen A. (2009). Bioenergi i Innlandet. I T. Johnstad og A. Hauge (Eds.),

Samhandling og innovasjon -aktører, systemer og initiativ i Innlandet (s. 401-432)
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 Lerfald, M., Vasaasen A. og Ørbeck, M. (2009). Energistatus i Innlandet. ØF-rapport 10/2009.

Lillehammer.

 Langerud, B., Størdal, S., Wiig, H. og Ørbeck, M. (2007). Bioenergi i Norge – potensialer,

marked og virkemidler. ØF-rapport 17/2007. Lillehammer.

1.3 Rapportens oppbygging

Det er lagt opp til en tredelt disposisjon for evalueringen:

1. Energiforbruksstatistikk

2. Måloppnåelse og omverdenens oppfatning av prosjektet Bioreg Hadeland

3. Faglige anbefalinger for videre bioenergisatsing på Hadeland

Rapporten vil følge samme struktur som evalueringen.
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2 Energiforbruksstatistikk
I det følgende presenteres

 Samlet energiforbruk for Hadeland og andre utvalgte regioner.

 Utviklingen i samlet energiforbruk for Hadeland og andre utvalgte regioner.

 Energiforbruket i husholdningene for Hadeland og andre utvalgte regioner. Nivå og utvik-

ling.

 Bioenergiforbruk og bioenergiandel (av stasjonært energiforbruk) for Hadeland og andre

utvalgte regioner. Nivå og utvikling. Spesielt vil en analysere hvordan en ligger an i forhold

til målet om et bioenergiforbruk på 108 GWh i 2015.

 Bioenergiforbruk fordelt på husholdninger, industri, tjenesteyting. For Hadeland og andre

utvalgte regioner. Nivå og utvikling.

For å belyse betydningen av folketall og befolkningsutvikling, og for å kunne sammenlikne

energibruken på Hadeland med gjennomsnittstall for landet, presenteres og analysere energi-

forbruk pr innbygger.

 Samlet energiforbruk pr innbygger, for Hadeland, andre utvalgte regioner og landsgjen-

nomsnitt.

 Utviklingen i samlet energiforbruk pr innbygger, for Hadeland, andre utvalgte regioner og

landsgjennomsnitt.

 Energiforbruk pr innbygger i husholdningene. For Hadeland, andre utvalgte regioner og

landsgjennomsnitt. Nivå og utvikling.

 Bioenergiforbruk pr innbygger for Hadeland, andre utvalgte regioner og landsgjennom-

snitt.

2.1 Datagrunnlag

Til grunn for å analysere energibruken på Hadeland ligger SSBs kommunefordelte energibruks-

statistikk for perioden 2005-2009. Denne suppleres i den grad det er mulig med mer spesifikke

oversikter over produksjon og forbruk av biovarme, biobrensel og biodrivstoff på Hadeland.
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Evalueringen omfatter først og fremst stasjonær energibruk. Tall for mobil energibruk inngår i

tallene for samlet energiforbruk, og for øvrig dersom de gir nyttig informasjon om bruken av

biodrivstoff på Hadeland.

2.1.1 Om statistikken4

Det nasjonale energiforbruket framkommer ved utarbeidelsen av energiregnskap og energiba-

lanse.

Nasjonalt forbruk kan allokeres til kommunene ved hjelp av to alternative metoder;

1) Faktisk kunnskap om energibruken

2) Fordelingsnøkler

Til grunn for fordelingsnøklene ligger relevant bakgrunnsstatistikk. Alternativt benyttes surro-

gatdata. Dette er et datasett som har en mer eller mindre sterk sammenheng med aktiviteten

som står for energiforbruket. Eksempel på surrogatdata kan være antall ansatte innenfor en

næring, antall husstander og befolkning. Kvaliteten på surrogatdataene og sammenhengen

mellom disse dataene og aktiviteten vil begge påvirke kvalitetene av fordelingsnøkkelen.  Siden

det nasjonale forbruket er gitt og man benytter en top-down-metode, vil systemet med forde-

lingsnøkler medføre at feil for en kommune fører til feil i alle andre kommuner.

Det kommunefordelte energiforbruket for årene 2005-2009 er delt inn i 8 energityper: 1)

elektrisitet, 2) kull, koks og petrolkoks, 3) ved, treavfall og avlut, 4) gass, 5) bensin, parafin, 6)

diesel-, gass- og lett fyringsolje, spesialdestillat, 7) tungolje og spillolje og 8) avfall. Med andre

ord inngår ulike former for bioenergi sammen med ved i kategorien ”Ved, treavfall og avlut”.

Den kommunefordelte statistikken er videre inndelt i 4 forbrukssektorer for stasjonær energi-

bruk (husholdninger, tjenesteyting, industri/bergverk mv, primærnæring) og 4 forbrukssekto-

rer for mobil energibruk (veitrafikk, fly, skip, annen mobil).

SSB har vurdert de kommunefordelte tallene for energiforbruk og bemerker at usikkerhet og

feilkilder i forbrukstallene varierer avhengig av datakilder og beregningsmetode. Mest pålitelig

er informasjon om totalt stasjonært energiforbruk i kommunene, og elektrisitetsforbruket,

4 Kilder:
 Finstad m.fl. (2004). Energiforbruk utenom elektrisitet i norske kommuner – en gjennomgang

av datakvalitet
 Kommunefordelt energibruk/om statistikken http://www.ssb.no/vis/energikomm/om.html

http://www.ssb.no/vis/energikomm/om.html
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mens opplysninger om forbruk av andre energivarer og mobil energibruk er mer usikre. SSB

vurderer det også slik at fordelingen på andre forbruksgrupper også kan være noe usikker.

Videre sier SSB om statistikken at kommuner som har en stor andel av forbruket knyttet til

aktiviteter med stor usikkerhet, bør ta spesiell høyde for det i tallmaterialet for kommunen. I

alle kommuner må det tas forbehold om usikkerhet i tallene og at de i mindre grad fanger opp

lokale tiltak. Det er derfor viktig at man sjekker om tallene er egnet til å fange opp lokale tiltak

før disse eventuelt benyttes til resultatoppfølging. Bruken av tallene bør derfor kombineres

med lokalkunnskap.

Fra SSBs side ’Om statistikken’ framgår:

” Primærnæringer Nasjonale tall hentes enten direkte fra forbruker eller beregnes ved hjelp av

ulike statistikker i SSB, som jordbrukstellinger, salgsstatistikken for petroleumsprodukter og

nasjonalregnskapet. I tillegg kommer tall fra Budsjettnemnda for jordbruket. Kvaliteten på de

nasjonale tallene varierer avhengig av kvaliteten på de ulike statistikkene som benyttes.

Kommunefordelingen for næringen jordbruk er for de fleste varer basert på data om bruk til

oppvarming av veksthusgartneri. 10-årige data hentes fra landbrukstellinger, mens for oljepro-

dukter benyttes fylkestall for salg til årlige fremskrivninger. For noen av de andre varene bru-

kes andre datakilder av tilsvarende kvalitet. Fordelingsnøklene er vurdert som gode. Nøklene

som benyttes til fordeling av forbruk i fiskeopprett er kommunefordelte data for produksjon av

fisk. Her mangler imidlertid datagrunnlag for årlig oppdatering.

Industri og bergverk Opplysningene er basert på den årlige utvalgsundersøkelsen om industri-

ens energibruk og statistikk for energiforbruket i alle industribedrifter som beregnes på dette

grunnlag. Alle store bedrifter er med i undersøkelsen, samt et utvalg av små og mellomstore

bedrifter. Til sammen dekker disse bedriftene vel 90 prosent av industriens totale energifor-

bruk. Kvaliteten på disse tallene og kommunefordelingen er god siden utvalget er stort og den

er basert på data fra enkeltbedrifter. På kommunenivå er det imidlertid en kilde til usikkerhet,

særlig for endringstallene for små og mellomstore bedrifter, at forholdet mellom innhentede

og beregnede opplysninger kan variere mellom årene, avhengig av endringer i hvordan indust-

ribedriftene i kommunen er dekket av utvalget.

Tjenesteyting For energivarer utenom elektrisitet og naturgass, der det er innhenting av kom-

munefordelte data, gjøres det for tjenesteytende næringer en del beregninger basert på forde-

lingsnøkler og fremskrivninger av tidligere undersøkelser. Disse tallene er derfor relativt usikre.
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Forbruk av fyringsparafin, fyringsolje og tungdestillat beregnes ved hjelp av salgstall fra petro-

leumsstatistikken i SSB, sammen med sysselsettingstall. For Forsvaret og statlig virksomhet

ellers benyttes det blant annet tall fra Forsvarets bygningstjeneste og en årlig rapport fra

Statsbygg med innrapporterte tall for energibruk i bygninger eid av staten eller forvaltet av

Statsbygg.

Husholdninger For ved se avsnittet ” Ved, trevfall, avlut” over. For elektrisitet og naturgass er

tallene gode, mens det for andre energivarer er relativt usikre tall basert på beregninger. Dette

utgjør imidlertid en begrenset andel av det totale energibruket i husholdninger. For elektrisitet

er kvaliteten og detaljeringsgraden på data så god at dette publiseres både for husholdninger

totalt og fordelt på undergruppene boliger og hytter og fritidshus.”

For mer informasjon om statistikken, se: http://www.ssb.no/vis/energikomm/om.html.

2.1.2 Sammenliknbare regioner
Energibruken i Hadelandsregionen (mengde og sammensetning) kan sammenliknes med

regioner i Innlandet og med regioner i andre deler av landet. Flere faktorer kan ligge til grunn

for valg av sammenliknbare regioner, slik som folketetthet, næringsliv (blant annet omfanget

av skogbasert industri) og avstand/utpendling til Oslo eller en annen større by. I denne analy-

sen har vi valgt å sammenligne statistikk for et utvalg av økonomiske regioner5.

På grunnlag av en kombinasjon av disse faktorene er følgende regioner valgt ut:

 Askim/Mysen-regionen (kode 0194). Denne regionen består av kommunene Marker,

Rømskog, Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Skiptvet og Hobøl. Dette er en region med

mye pendling til Oslo, lite skogbasert industri, og folketetthet, næringsliv og avstand til

Oslo som kan sammenlignes med Hadeland.

 Hønefossregionen (kode 0693). Denne regionen består av kommunene Ringerike, Hole og

Krødsherad. Denne regionen har tilsvarende folketetthet og avstand til Oslo som Hade-

land. Imidlertid har skogbasert industri et atskillig større omfang i denne regionen sam-

5 Økonomisk region er en regional inndeling mellom fylke og kommune og skal representere et hen-

siktsmessig nivå for publisering av statistikk samt tilsvare det regionale nivået som EU har definert som

sin NUTS 4-inndeling. En konsekvens er at regionene ikke kan krysse fylkesgrensene (Hustoft m.fl. 1999)

http://www.ssb.no/vis/energikomm/om.html
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menlignet med Hadeland, blant annet med Norske Skog Follum og Soknabruket, som til

sammen står for en stor andel av bioenergibruken i industrien i denne regionen.

 Valdres-regionen (kode 0596). Denne regionen består av kommunene Sør-Aurdal, Etnedal,

Nord-Aurdal, Øystre-Slidre, Vestre-Slidre og Vang. Dette er en region med mindre pendling

til Oslo, men som for øvrig kan sammenlignes med Hadeland.

 Jessheim/Eidsvoll-regionen (kode 0294). Denne regionen består av kommunen Ullensaker,

Eidsvoll, Nannestad og Hurdal. Dette er en vekstregion med kort avstand til Oslo.

2.2 Status og utvikling for energiforbruket for Hadeland og
andre utvalgte regioner

Innledningsvis presenteres det relative energiforbruket (2009) mellom de ulike forbrukssekto-

rene. Denne følges opp av faktisk energiforbruk og energiforbruk pr innbygger. Vi har i denne

evalueringen valgt å utelate mobil energibruk- fly.

Av figuren fremgår at det er særlig Hønefoss-regionen som skiller seg fra de andre økonomiske

regionene (Figur 1) ved at energiforbruket innenfor industrisektoren utgjør en større andel enn

for de andre regionene. Hønefoss-regionen er mer lik landet når en ser på forholdet mellom

energibruken innenfor de ulike sektorene, hvor industri er den største forbrukssektoren. Felles

for regionene Hadeland, Valdres, Askim/Mysen og Jessheim/Eidsvoll er at den største for-

brukssektoren er mobil forbrenning, mens husholdningene er den største sektoren når det

gjelder stasjonært energiforbruk. Hadeland og Valdres har tilnærmet lik fordeling mellom de

ulike sektorene. Energiforbruket innenfor tjenesteyting utgjør noe mer av det totale energifor-

bruket i Valdres, mens industri og bergverk m.m. utgjør noe mindre når en sammenligner med

Hadeland.
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Figur 1: Energiforbruk innen de ulike forbrukssektorene i utvalgte økonomiske regioner og i landet i

2009. Prosentandeler.

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB

I Figur 2 er faktisk energiforbruk innen de ulike forbrukssektorene for 2009 presentert (i GWh),

mens vi i Figur 3 presenterer energiforbruk pr innbygger. Energiforbruket i fastlands-Norge er i

figuren presentert som 1/100 av faktisk forbruk innenfor den enkelte sektor6.

Figur 2: Energiforbruket i 2009 etter utvalgte økonomiske regioner og landet/100 og forbrukssektor.

GWh. Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB

6 Forbruket for fastlands-Norge presenteres ved 1/100 av faktisk forbruk for å få presentable figurer.
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Figur 3: Energiforbruk pr innbygger 2009 etter utvalgte økonomiske regioner og forbrukssektor. KWh.

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB

Figur 2 og Figur 3 viser at energiforbruket på Hadeland er lavt både i absolutt verdi og pr inn-

bygger. Det er særlig Valdres-regionen som skiller seg ut med et høgt forbruk pr innbygger i

husholdningene. Av de valgte økonomiske regionene er det kun Hønefoss-regionen som har et

høgere energiforbruk pr innbygger i industrisektoren enn fastlands-Norge.

I Figur 4 er det relative energiforbruket etter energitype i 2009 presentert, mens Figur 5 viser

det absolutte energiforbruket etter type. Av disse framgår at det er små forskjeller mellom de

valgte økonomiske regionene og landet i det relative energiforbruket etter energitype. Videre

framgår at Hadeland og Valdres har omtrent lik fordeling når en ser energiforbruk etter energi-

type. I Hadelandsregionen forbrennes 90 % av fossil energi innenfor mobil sektor. I landet er

det 51 % av den fossile energibruken som forbrennes innenfor mobil sektor.
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Figur 4: Energiforbruk i 2009 etter utvalgte økonomiske regioner og landet og energivare. Prosentan-

deler.

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB

Figur 5: Samlet energibruk i 2009 etter økonomisk region og landet/100 og energitype. GWh.

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB

I Figur 6 er utviklingen i samlet energiforbruk for de økonomiske regionene vi sammenligner

presentert. Av denne framgår at energibruken på Hadeland, i Valdres og i Askim/mysen har

endret seg lite i perioden 2005-2009. Energibruken i Jessheim/Eidsvoll har endret seg noe i

perioden og har endt på en svak økning sammenlignet med 2005. I Hønefoss-regionen økte
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samlet energibruk fra 2005 til 2006. Etter dette har det vært en nedgang, og energiforbruket i

2009 er lavere enn i 2005. I landet var det en svak økning i forbruket fram til 2007. Dette nivået

holdt seg i 2008, for så å reduseres noe i 2009. I vedlegg 3 (se figur 1 til 6 i vedlegget) er utvik-

lingen i samlet energibruk etter sektor for Hadeland og de andre valgte økonomiske regionene

samt landet presentert. Med unntak av Hønefossregionen som har en nedgang i samlet ener-

giforbruk i perioden har de andre regionene en svak økning i samlet energiforbruk i perioden

2005-2009. Hønefoss-regionen er også den eneste regionen som har en reduksjon i energifor-

bruket innenfor sektoren tjenesteyting. Det som ellers er verdt å nevne for Hønefoss-regionen

er reduksjonen i energiforbruk innenfor industrisektoren. Samlet energiforbruk i Hønefoss-

regionen er i perioden 2005-2009 redusert med 12 %. I de andre økonomiske regionene og

landet har det vært en svak økning i samlet energiforbruk i samme periode. Samlet energifor-

bruk i husholdningene har økt i perioden, med unntak av Hadelandsregionen hvor det har vært

en svak reduksjon (2 %). Det samme gjelder samlet mobilt energiforbruk, hvor det i perioden

har vært en økning, med unntak av regionene Jessheim/Eidsvoll og Valdres hvor det har vært

en reduksjon på 5 %.

Figur 6: Utvikling i samlet energiforbruk (stasjonært og mobilt) for perioden 2005-2009. GWh.

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB

Av Figur 7 framgår utviklingen i samlet energiforbruk pr innbygger for Hadeland, andre utvalg-

te regioner og landet. Av Figur 6 framgår at samlet energiforbruk har økt svakt for de valgte

regioner og i landet, med unntak for Hønefossregionen. Samlet energiforbruk pr innbygger har

hatt en svak økning i perioden for regionene Hadeland og Valdres, mens den har hatt en svak

reduksjon i regionene Askim/Mysen og Jessheim/Eidsvoll og i landet. Reduksjonen i samlet
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energiforbruk pr innbygger er på 15 % i Hønefoss-regionen, mens reduksjonen i samlet energi-

forbruk i denne regionen er på 12 %. Dersom en går nærmere inn i tallene, jfr. vedlegg 3 Figur

4, ser en at denne regionen har over dobbelt så stort samlet energiforbruk, som Hadelandsre-

gionen, og at dette ene og alene skyldes det store energiforbruket i industrien. En ser også at

energibruken i industrien er redusert med omkring 25 % fra 2006 til 2009. En kan anta at dette

er konjunkturavhengig, knyttet til redusert avispapirbruk i finanskrisen. I denne regionen vil

tallene bli snudd på hodet når Norske Skog Follum legges ned i 2012.

Figur 7: Utvikling i samlet energiforbruk (stasjonært og mobilt energiforbruk) pr innbygger for Hade-

land og utvalgte regioner og landet for perioden 2005-2009. KWh.

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB

I Figur 8 presenteres utviklingen i energiforbruket i husholdningene i utvalgte økonomiske

regioner og i landet for perioden 2005-2009. Av denne framgår at energiforbruket i hushold-

ningene har økt i perioden, med unntak av Hadelandsregionen hvor det har vært en svak

reduksjon i perioden. Om dette kan ha sammenheng med mer bevissthet omkring energibruk,

vites ikke. Men regionen har ikke hatt noen dårligere økonomisk utvikling enn andre regioner

de siste årene (pers.med. Helge Midttun). I landet har samlet energiforbruk i husholdningene i

perioden økt med 3 % (sammenlignet med 2005). Det er variasjoner innenfor de utvalgte

regionene, hvor Askim/Mysen-regionene har en økning på samme nivå som for landet (3 %),

Valdres har en økning på 5 %, mens Hønefoss- og Jessheim/Eidsvoll-regionen har en økning på

hhv. 14 % og 15 %. Det er flere forhold som spiller inn på forbruket, bl.a. nevnes klima og

befolkningsutvikling.
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Av tabellen nedenfor ser en utviklingen i graddagstall7, denne har stor betydning for samlet

stasjonær energibruk det enkelte år. Vi ser at energibehovet til oppvarming økte med ca 5 % i

2009 i forhold til årene før, og så mye som omkring 20 % til det uvanlig kalde året 2010.

Tabell 4: Utvikling i graddagatall for Oppland og Gran for perioden 2005-2010

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Oppland Tall mangler 4376 4752 4705 4982 5604
Gran 4401 4549 4465 4387 4761 5720
Kilde: Publisert av Enova; http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?sitePageID=2074

Figur 8: Utviklingen i stasjonært energiforbruk i husholdningene etter valgte økonomiske regioner og

landet 2005-2009. GWh.

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB

I Figur 9 er energiforbruket pr innbygger i husholdningene i utvalgte økonomiske regioner og i

landet for perioden 2005-2009 presentert. Av denne framgår at Valdres-regionen har et ve-

sentlig høgere energiforbruk pr innbygger i husholdningene i hele perioden sammenlignet med

7 Graddagstallet er et uttrykk for oppvarmingsbehovet og er differansen mellom valgt innetemperatur

og utetemperatur for døgnet, ganget med antall dager i perioden man ønsker graddagstall for. Her er

graddagene beregnet pr måned og summert til årsverdier.
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de utvalgte regionene og gjennomsnittet for landet. Regionene Hadeland og Hønefoss har også

et høgere energiforbruk pr innbygger enn gjennomsnittet i landet i hele perioden. En faktor

som kan bidra til å forklare at Valdres-regionen har et høgere energiforbruk pr innbygger er

andel av befolkningen som bor i tettsted, jf. Tabell 5. Av denne framgår at Valdres-regionen

har en mindre andel av befolkningen som bor i tettsted sammenlignet med de andre regione-

ne og i landet. Et annet moment er at en, med unntak av Valdres-regionen ser en gradvis

sentralisering av befolkningen, jf. Tabell 5.

Figur 9: Utvikling i stasjonært energiforbruk pr innbygger i husholdningene etter valgte økonomiske

regioner og i landet for perioden 2005-2009. KWh.

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB

Tabell 5: Andel av befolkningen som bor i tettsted

Hadeland Valdres Askim/

Mysen

Jessheim/

Eidsvoll

Hønefoss Landet

2005 53 % 27 % 67 % 75 % 63 % 77 %

2006 54 % 27 % 67 % 76 % 64 % 78 %

2007 54 % 27 % 67 % 76 % 64 % 78 %

2008 54 % 30 % 68 % 77 % 64 % 79 %

2009 54 % 28 % 69 % 78 % 65 % 79 %

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB
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Fra generell statistikk over energibruk i husholdningene, ser en at det er betydelig forskjell på

energibruk til oppvarming i en frittliggende enebolig i forhold til en leilighet i en bygård med

bare 2 av 4 vegger som vender ut mot kulda om vinteren. Av figuren og tabellen over ser en

tydelig disse sammenhengene.

Figur 10 og Figur 11 viser stasjonært energiforbruk i husholdningene etter energivare 2009,

hhv i absolutte verdier og i prosentandeler. Av sistnevnte figur fremgår at andelen fornybar

energi av energiforbruket i husholdningene er høg. Askim/Mysen-regionen har den laveste

fornybarandelen på 92 %. Regionene Hadeland, Hønefoss og Landet har en fornybarandel på

96 %, mens Valdres- og Jessheim/Eidsvoll-regionen har en andel på 97 %. Utviklingen i energi-

forbruket i husholdningene for den enkelte region og i landet framgår av figurene 7-12 i ved-

legg 3. Av disse framgår at elektrisitetsforbruket har økt i de valgte regionene og i landet i

perioden 2005-2009, mens det fossile energiforbruket er redusert. Når det gjelder biobrensel

er forbruket økt i regionene Jessheim/Eidsvoll og Hønefoss. For de andre regionene og i landet

er forbruket av biobrensel redusert.

Figur 10: Stasjonært energiforbruk i husholdningene i 2009 etter energivare. GWh.

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB
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Figur 11: Energiforbruk i husholdningene i 2009 etter energivare. Prosentandeler.

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB

Av Figur 12 framgår stasjonært energiforbruk etter kilde i 2009 for valgte regioner og lan-

det/100, mens det av Figur 13 framgår stasjonær biobrenselandel i 2009 for valgte regioner og

landet. Av denne framgår at biobrenselandelen er større i alle de valgte regionene enn i landet.

Askim/Mysen-regionen har en biobrenselandel på 11 % av det stasjonære energiforbruket,

mens Hønefossregionen har en andel på 22 %. Regionene Hadeland, Jessheim/Eidsvoll og

Valdres har en andel på 16/17 %.

Figur 12: Stasjonært energiforbruk 2009 etter energivare for valgte regioner og landet/100. GWh.

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB
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Figur 13: Bioenergiandel av stasjonært energiforbruk for valgte regioner og landet. 2009.

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB

I Figur 14 og Figur 15 er biobrenselforbruket etter forbrukssektor i 2009 presentert i hhv abso-

lutte tall og i prosentandeler. Av disse framgår at regionene Valdres, Hadeland og

Askim/Mysen har en høgere andel biobrensel forbruk i husholdningssektoren enn landet.

Andelen biobrensel innenfor industrisektoren i regionene Askim/Mysen og Hadeland er margi-

nal og henger sammen med type industri og omfang.

Figur 14: Biobrensel etter forbrukssektor 2009. GWh.

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB
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Figur 15: Biobrensel etter forbrukssektor 2009. Prosentandeler.

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB

I Figur 16 og Figur 17 er utviklingen i bioenergiforbruket presentert for valgte regioner og for

landet/100 for perioden 2005-2009 og utviklingen i bioenergiforbruk pr innbygger. I figurene

13-18 i vedlegg 3 er utviklingen i den enkelte region og i landet presentert. Av disse framgår at

bioenergiforbruket varierer i perioden. De mest dramatiske endringene i forbruket ser man

innenfor industrisektoren, jf. utviklingen i regionene Hønefoss, Jessheim/Eidsvoll og Hadeland.

Det er her grunn til å vise til punkt 2.1.1 Om statistikken hvor usikkerhet og feilkilder omtales.

Bruken av statistikken bør derfor kombineres med lokal kunnskap.
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Figur 16: Utvikling i samlet bioenergiforbruk i utvalgte regioner og landet 2005-2009. GWh.

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB

Figur 17: Utvikling i samlet bioenergiforbruk pr innbygger i utvalgte regioner og i landet 2005-2009.

KWh.

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB
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Figur 16 og Figur 17 indikerer at det har vært liten ekstra utvikling av bioenergibruk på Hade-

land i forhold til de utvalgte regionene. I Tabell 6 er utvikling i samlet bioenergiforbruk for

Hadelandsregionen presentert samt etter forbrukssektor.

Bioreg Hadeland ved prosjektleder sitter med god kunnskap til status og utvikling når det

gjelder bioenergi i denne regionen. I Figur 18 er samlet bioenergiforbruk på Hadeland presen-

tert med grunnlag i slik informasjon. Av denne framgår at utviklingen har vært jevnt oppadgå-

ende fra før prosjektet startet og at prognosene for bioenergibruken er økende. Utfasing av

bioenergi både i industrien og ved økt bruk av varmepumper i husholdningen har ført til at den

økte bioenergibruken først og fremst er knyttet til større (etter Hadelandsmålestokk) kommer-

sielle anlegg (fjernvarmeanlegg) (se også 2.3 om fjernvarme og småskalaanlegg på Hadeland).

Tabell 6: Utvikling i samlet bioenergiforbruk Hadeland og etter forbrukssektor. GWh.

2005 2006 2007 2008 2009

Hadeland 108,4 100,4 80,1 80 80,1

hvorav

Husholdning 89,9 77 70,5 69,9 77,3

Industri, bergverk
m.v. 16,4 20,2 6,1 8,1 0,5
Primærnæring 0 0 0 0 0

Tjenesteyting 2,1 3,2 3,5 2 2,3

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB

Det er interessant å sammenligne lokal kunnskap om bioenergiforbruk på Hadeland med

offisiell statistikk. Det er her kun mulig å sammenligne samlet sluttforbruk. Av denne framgår

at offisiell statistikk visere et høgere bioenergiforbruk i perioden 2005-2009. Det har ikke

innenfor dette prosjektet vært rammer for å undersøke årsakene til disse forskjellene, men vi

viser her til 2.1.1 Om statistikken hvor feilkilder og usikkerhet kommenteres.
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Figur 18: Utvikling og forventet utvikling i samlet bioenergiforbruk i Hadelandsregionen etter råstoff.
GWh.
Kilde: Bioreg 2011
*Sannsynlig utvikling i etablerte anlegg i følge Bioreg fram til 2015
** Tall her er justert opp ca. 10 %, fordi Bioreg ikke har full oversikt over alle gårdsanlegg

2.3 Fjernvarme på Hadeland

For produksjon og forbruk av bioenergi suppleres SSBs statistikk med oversikter over produ-

senter, anlegg og produksjon. I det følgende presenteres fjernvarmeanlegg innvilget konsesjon

i Hadelandskommunene, samt resultater fra en kartlegging av småskala bioenergianlegg som

ble gjennomført i 2010 i Hedmark og Oppland (Rognerud 2010).

Tabell 7: Fjernvarmeanlegg innvilget konsesjon på Hadeland

Tiltakshaver Kommune Ny effekt Produksjon

Gran Norske varmeleveranser AS Gran 10,20MW 16,32GWh
Mohagen Miljøvarme VSEB AS Gran 6,2MW 9,92GWH
Kilde: NVE8

På oppdrag fra Arena Bioenergi Innlandet har Rognerud9 gjennomført en kartlegging av små-

skala bioenergiselskaper i Innlandet. Bioreg Hadeland har, ved prosjektleder avgitt informasjon

om anleggene på Hadeland i denne kartleggingen. Av denne framgår at det er 94 småskalaan-

legg med en total leveranse på 297GWh i Hedmark og Oppland som leverer varme til andre

8 http://nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Fjernvarme/ Lastet ned 15.11.2011.

9Rognerud, Per Anthony.2010. Småskala bioenergiselskaper i innlandet. Rapport 12.10.2010.
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enn eierens private forbruk. Oversikten omfatter ikke anlegg med produksjon på over 20GWh

og små gårdsanlegg som ikke selger varme til andre utenfor gården. Av Tabell 8 framgår sel-

skaper registrert på Hadeland. Tabellen er sortert etter byggeår for anlegget. Kartleggingen fra

2010 er supplert med oppdatert informasjon fra Bioreg Hadeland.

Denne kartleggingen av anlegg er interessant i forhold til å vurdere den videre utviklingen når

det gjelder bruk av bioenergi på Hadeland. Statistikken som ligger til grunn for analysene er fra

2009. Anlegg med byggeår 2009 og 2010 er dermed ikke inkludert i denne statistikken. Pro-

duksjonen ved disse anleggene vil bidra til å øke forbruket av biobrensel/bioenergi gitt alt

annet konstant. Dette samsvarer også med utviklingen man i prosjektet anslår for bioenergi-

forbruk på Hadeland, jf. Figur 18. Vi har dog ikke hatt grunnlag, innenfor dette prosjektet å

verifisere prosjektets anslag når det gjelder omfang.

Tabell 8: Småskalaanlegg på Hadeland

Anlegg Bedrift/eier Kom. Bygge-
år

Type anlegg Levert
GWh/år

Gran sentrum Norskevarmeleveranser Gran 2010 Fjernvarme 4,0

Harestua skole Miljøvarme Hadeland Lunner 2010 Punktvarme 0,83

Lunner omsorgs-
senter

Miljøvarme Hadeland Lunner 2010 Punktvarme 63

Mohagen
næringsområde

Miljøvarme Hadeland Gran 2009 Fjernvarme 1,8

Treholt gartneri Treholt gartneri Gran 2009 Industri 1,5

Nøkleby boligfelt Karl Jacob Nøkleby Jevnaker 2008 Fjernvarme 0,5

Peder Flatla Peder Flatla Lunner 2008 Gardsvarme 0,4

Lunner kommune Lunner kommune Lunner 2007 Punktvarme 0,8

Grinaker vev Jo Lyngstad Gran 2007 Gardsvarme 0,16

De Haes gartneri De Haes gartneri Jevnaker 2006 Industri 1,5

Marka sjukeheim Biovarme Hadeland Gran 2006 Punktvarme 0,96

Petter Erik Haga Petter Erik Haga Lunner 2006 Gardsvarme 0,16

Ringen boligfelt Kai Glemmestad Jevnaker 2006 Fjernvarme 0,12

Øst næringspark –
tidl. Norema

Martinsengruppen Jevnaker 1982/
2006

Industri 3

Hadeland og
Ringerike avfalls-
selskap

Interkommunalt sel-
skap10

Jevnaker 2005 Avfallsselskap 3,6

10 Selskapet er eid av kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland og Ringerike og Hole i Buskerud.
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Anlegg Bedrift/eier Kom. Bygge-
år

Type anlegg Levert
GWh/år

Hadeland kornsilo/
mølle

Hadeland kornsilo/
mølle

Gran 1996 Industri 1,2

Brandbu vg skole Hadeland Energi AS Gran 1995 Punktvarme 0,4

Guttorm Hof Guttorm Hoff Gran 1995 Gardsvarme 0,16

Energigården Erik Eid Hohle Gran 1994 Gardsvarme 0,225

Gran Tre Gran Tre ANS Gran 1986 Industri 4,7

Bjertnæs sag Bjertnæs sag AS Jevnaker Industri 0,7

Kilde: Rognerud 2010 og Bioreg 2011.

Prognosene for økt energiproduksjon er spesielt store for Norske Varmeleveranser i Gran

sentrum. I løpet av få år vil energiproduksjonen her være over 10 GWh (pers.med. Helge

Midttun, prosjektleder Bioreg Hadeland).
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3 Resultater
I dette kapitlet blir det gjort en gjennomgang av resultatene fra evalueringen som danner

grunnlag for en analyse av måloppnåelsen og omverdenens oppfatning av prosjektet (se pkt 4).

I forbindelse med evalueringen ønsket man en vurdering av om Hadeland har blitt en de-

monstrasjons- og kompetanseregion som blir verdsatt av andre regioner. I tillegg ønsker man

en vurdering av om satsingen på bioenergi har ført til mer kunnskap om bioenergi (og fornybar

energi) i regionen enn generelt i den norske befolkningen og om satsingen har ført til at nær-

ingslivet og kommunene har fått en generelt høyere kompetanse innenfor fagområdet?

En utfordring er hvordan man skal måle i hvilken grad Hadeland har blitt en demonstrasjons-

og kompetanseregion som verdsettes av andre regioner og om kunnskapen om bioenergi er

høyere blant befolkningen på Hadeland enn generelt i den norske befolkningen og om nær-

ingslivet og kommunene på Hadeland har fått en generelt høyere kompetanse innenfor fagom-

rådet.

3.1 Resultater fra dokumentanalyser og intervju

Som nevnt innledningsvis ønsker oppdragsgiver en evaluering av prosjektets måloppnåelse.

Organiseringen av prosjektet omfattes derfor ikke av denne evalueringen.

Det foreligger relativt lite skriftlig materiale fra prosjektperioden. Som vist i pkt 1.1.2 foreligger

det arbeidsplaner for det enkelte prosjektår samt referater fra møter i styringsgruppen. Det er

utarbeidet årsrapporter som redegjør for aktiviteten den enkelte år i forhold til vedtatt ar-

beidsplan. Redegjørelsen omfatter også aktiviteter det ikke har vært ressurser til å gjennomfø-

re.

Det er satt ambisiøse mål for prosjektet. Dette til tross for at prosjektets ressurser er begren-

set. Prosjektlederen har hatt lite disponible ressurser til å iverksette aktiviteter. Dette fremgår

av Tabell 2 hvor disponering av prosjektets ressurser framgår. I prosjektperioden 2007-2010

har lønn til prosjektleder utgjort 72-85 % av forbruket det enkelte år, med unntak av 2006 hvor

lønn utgjorde 66 % av samlet forbruk.
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Ved skifte av prosjektleder ble det vedtatt å revidere prosjektbeskrivelsen. Gjeldende pro-

sjektbeskrivelse ble vedtatt av styringsgruppen 18. august 2008. Det foreligger ikke materiale

som tilsier at det ble gjort en vurdering i forhold til måloppnåelse før ny revidert prosjektbe-

skrivelse ble vedtatt.

Det foreligger heller ikke materiale som synliggjør i hvilken grad styringsgruppen har vurdert

aktivitetene og resultatene av disse det enkelte år i forhold til målene som er satt for prosjek-

tet og perioden.

3.2 Gjennomgang av resultater fra enquêtene

Som redegjort for under kapittel 1.2 om metode ble det utformet to enquêter, som til sammen

er sendt tre grupperinger:

● bedrifter11 på Hadeland i egenskap av å være aktive ett eller annet sted i verdikjeden fra

produksjon til konsum av bioenergi

● Respondenter i kommunene på Hadeland, dvs. ordførerne og rådmennene, samt enkelte

andre administrativt ansatte slik som eiendomsansvarlig etc.

● Respondentene i virkemiddelapparatet og i det offentlige utenfor Hadelandsregionen,

representanter for næringslivet (eiendom) for øvrig på Hadeland og andre aktører innenfor

bioenergi regionalt.

3.3 Bedriftene

Til sammen 26 bedrifter ble kontaktet. Respondenter fra 12 bedrifter responderte på henven-

delsen. Vi har ingen grunn til å tro at de som valgte ikke å respondere på henvendelsen valgte

slik fordi de ikke kjente til prosjektet.

De 12 bedriftene som er representert i denne analysen er dermed:

● HRA AS

● Ring 1 AS

● Nordiske Industriovner A/S

● Norske Varmeleveranser AS

11 Bedriftene som mottar undersøkelsen er bedrifter prosjektet har vært i kontakt med i løpet av pro-

sjektperioden samt bedrifter som framkommer i Rognerud (2010). Småskala bioenergiselskaper i Inn-

landet.
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● Habiol as

● Struksnæs Skog AS/Bjoneroa bioenergi

● Miljøvarme Hadeland AS

● de Haes Gartneri

● Gran Tre ans

● Bio-Tech Montasje AS

● Energigården

● Bioland AS

Alle respondenter har med ett unntak funksjon som daglig leder og / eller styreformann i

bedriften de representerer.

Ved gjennomgang av hva respondentene har gitt uttrykk for i enquêten, er det gjennomført en

anonymisering. Vi følger i den sammenheng SSB sin norm, hvilket betyr at data ikke brekkes

ned til under tre bedrifter i en gruppe.

Åtte av de tolv bedriftene leverer varer eller tjenester til verdikjeden for bioenergi (dvs enten

til produksjon eller salg av bioenergi uten selv å være en selger av bioenergi).

Seks av bedriftene leverer også bioenergi til sluttforbruker. Seks av bedriftene er også selv

sluttbruker av bioenergi. For disse seks er bioenergi den primære energikilden. Ti bedrifter

mener det er potensial for økt bruk av bioenergi som energikilde i bedriften.

Figur 19: Respondentene er også selv forbrukere av bioenergi; Er det potensial for økt bruk av bio-

energi som energikilde i bedriften? (N=11)(X-akse= antall respondenter)

For syv av de tolv bedriftene er det bioenergirelaterte (faktor)markedet kjernevirksomheten,

forstått som bedriftens grunnleggende basisvirksomhet - gjerne det foretaket kunne overleve

på i motgangstider. For seks av ellve bedrifter som har bioenergi(faktor)markedet som kjerne-
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virksomhet utgjør bioenergiprodukter 75 % eller mer av bedriftens omsetning - internsalg ikke

medregnet.

Figur 20: Hvor stor andel av bedriftens omsetning (salg av varer og tjenester - ikke internsalg) i 2010

vil du anslå er knyttet til bioenergirelatert virksomhet? (N=11) (X-akse= antall respondenter)

For fem av bedriftene har omsetningen i bioenergisektoren økt, for resten har den vært stabil.

Ingen av respondentene har opplevd omsetningsnedgang i sektoren.

Fire av bedriftene har en årlig omsetning på 10 MNOK eller mer, fire av bedriftene har en årlig

omsetning mellom 1 MNOK og 5 MNOK. Åtte av bedriftene sysselsetter mellom 0 og 5 årsverk i

året, og fire av bedriftene mellom 5 og 50 årsverk i året.

Figur 21: Sysselsetting i årsverk og etter kategorier hos respondentene. (N=11)

Samlet sett representerer dermed respondentene bedrifter fra hele bioenergifeltet - selv om

det ikke betyr at disse elleve bedriftene kan påta seg å være representative for bedriftsfeltet

som sådan.

Bedriftenes oppfatning av prosjektet og bioenergikompetanse og -miljø på Hadeland er vent-

ligvis også påvirket av hvordan de vurderer markedspotensialet i sektoren. Hvordan ser så

bedriftene på markedspotensialet i bioenergisektoren? På spørsmål om ”Hvordan karakterise-
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rer du årlig vekstpotensial for bedriftens engasjement i bioenergisektoren?”, svarte respon-

dentene slik:

Figur 22: Respondentenes vurdering av årlig vekstpotensial for engasjement i bioenergisektoren. (X-

akse= antall respondenter)

For ni bedrifter er det regionale markedet viktig, og her vurderer syv av ni bedrifter at det

årlige vekstpotensialet er 5 % eller mer, og fire av disse mener det er mer enn 10 % årlig vekst-

potensial. Syv av bedriftene opererer også på det nasjonale markedet, og vurderer dette som

lovende i den forstand at det er et vekstpotensial på mer enn 5 % årlig - fire av de syv mener

det er på minst 10 % årlig.

Åtte av ti respondentbedrifter jobber konkret med å øke salg i etablerte markeder, og / eller å

komme inn på nye markeder:

Figur 23: Respondentbedriftenes konkrete arbeid med å øke salg (N=10) (X-akse= antall responden-

ter).

Hva bedriftene opplever av utfordringer for å realisere vekstpotensialet i bioenergisegmentet

og hva de mener er barrierer for å realisere et vekstpotensial i bioenergisegmentet, har betyd-

ning for eventuell videreføring og justering av prosjektet. Bedrifter angav følgende momenter:
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Figur 24: Realisering av potensial i bioenergisegmentet – respondentenes synspunkt på barrierer og

utfordringer (N=10) (X-akse= antall respondenter).

Følgende tilleggskommentarer utdyper omtalen av enkelte barrierer:

● Utslippstillatelse

● Venter på byggetillatelse for nye boliger

● Den vanlige energibruker trenger informasjon om at bioenergi er et reelt alternativ. Dette

både på kommunalt og privatmarkedet.

● Avstand til forbruk (kunder) er for stor. Kostbar utbygging av forsyning.

3.3.1 Bedriftenes synspunkt på prosjektet

Samtlige respondenter fra bedriftene kjenner til prosjektet. Ti av bedriftene har deltatt på

møter i regi av prosjektet, og flere har også hatt andre former for kontakt med prosjektet, jf.

Figur 25.
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Figur 25: Former for kontakt mellom respondentbedriftene og prosjektet (N=12)(X-akse= antall res-

pondenter).

Basert på det begrensede utvalget av respondenter, må man kunne konkludere med at pro-

sjektet er vel kjent i bedriftsmiljøet og at prosjektet også har hatt en utstrakt kontakt med

miljøet gjennom flere kanaler.

Vi har videre spurt bedriftene om prosjektet Bioreg Hadeland direkte har påvirket etablering

eller utvikling av bedriftens virksomhet knyttet til bioenergi. Med "direkte påvirket" menes da

at den virksomheten bedriften har innen bioenergi har en innretning som er påvirket av impul-

ser fra Bioreg Hadeland - det være seg teknologiske løsninger, produksjonsmåter, underleve-

randører, kunder, produkter ol. Resultatet framgår av Figur 26.

Figur 26: Har prosjektet direkte påvirket etablering eller utvikling av bedriftens virksomhet knyttet til

bioenergi? (N=11) (X-akse= antall respondenter).
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Fire av ti bedrifter mener at prosjektet har påvirket etablering og / eller utvikling av bedriften,

seks mener at det ikke er tilfelle. Hva har så vært de sentrale funksjonene som prosjektet har

hatt i forhold til egen bedrift slik våre respondenter ser det? Resultatet framgår av Figur 27.

I liten grad er rollen som rådgivende ved etablering / utvikling av bedriften viktig. Derimot er

inspiratorrollen framholdt som i noen grad og i høy grad viktig av et klart flertall av bedriftene.

Rollen som koblingsboks i forhold mellom bedrift og kunder er ikke framholdt som sentralt.

Det er et noe viktigere forhold for flere bedrifter i forhold til myndighetene.

Enkelte respondenter utdypet sitt synspunkt på dette med kommentarer som gir noe mer

innblikk i typer rolle som prosjektet har hatt i forhold til bedrifter - her ved tre av dem:

● “Bioreg Hadeland koplet meg sammen med forsker ved SINTEF som rådgiver for løsning-

er.”

● “I liten grad" er å forstå som "ikke i det hele tatt"

● “ofte gjort ting sammen“

Figur 27: Vurdering av ulike funksjoner ved prosjektet. (X-akse= antall respondenter).
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Vi har videre spurt bedriftene om i hvilken grad de mener Bioreg Hadeland har bidratt til

næringsutvikling innen bioenergisegmentet på Hadeland, dvs miljøet som sådan og ut over

egen bedrift? Se Figur 28.

Igjen, man skal ta i betraktning at antall respondenter er begrenset her. Gitt det forbeholdet

viser figuren en høy score på alle dimensjonene som er spurt etter. Prosjektet tillegges åpen-

bart stor betydning som kunnskapsformidler, både i forhold til næringsliv, myndigheter og

befolkning.

Figur 28: Vurdering av mulige resultater av prosjektet. (X-akse= antall respondenter).

Gitt den sentrale funksjonen bedriftene mener prosjektet har i kunnskapsformidling, er det

naturlig å følge opp med et spørsmål om sammenlikning med andre regioner. Det er gjort som

et spørsmål om bedriftenes oppfatning av i hvilken grad næringslivet på Hadeland generelt har

en høyere kompetanse innenfor bioenergi enn næringslivet i andre områder i landet? Med

"andre områder i landet" presiserte vi at det skal ikke tolkes for strengt men snarere i retning

av "hvordan oppfatter du kunnskapsnivået om bioenergi i næringslivet utenfor egen region,

ligger Hadeland her foran / i front? På dette spørsmålet sprer bedriftene seg over hele feltet av

synspunkter, jf. Figur 29.
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Figur 29: I hvilken grad har næringslivet på Hadeland generelt har en høyere kompetanse innenfor

bioenergi enn næringslivet i andre områder i landet? (N=10). (X-akse= antall respondenter).

En respondent (som ikke er Energigården) utdypet sitt svar slik: “Hadeland har i lengre tid hatt

ressurspersoner som har bidratt til å sette bioenergi på dagsordenen. Dette gjelder i særlig

grad miljøet rundt Energigården. “

Vi tar med dette fordi det i flere kommentarer fra bedriftene understrekes den betydningen

Energigården synes å ha på områder som toucher inn på prosjektets. Det er høyst rimelig å

forvente at respondentene ser Energigården og prosjektet som en samlet ressurs. Det er også

et pluss for både prosjektet og Energigården.

Vi fulgte opp spørsmålet om næringsmiljøet lå “i front”, med et spørsmål om bedriftene mente

at kommunene på Hadeland har høyere kompetanse innenfor bioenergi enn kommuner og

fylke(r) i andre områder i landet?

Figur 30: I hvilken grad mener du kommunene på Hadeland generelt har en høyere kompetanse

innenfor bioenergi enn kommuner/fylker i andre områder i landet? (N=10) (X-akse= antall responden-

ter).

Også her er det av interesse å trekke fram et par kommentarer til dette spørsmålet:
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● “Hovedårsak er vel Energigården med sine kurs” (respondent som ikke er Energigården)

● “men variabelt, var kanskje bedre for noen år siden, utfordring å opprettholde kompetan-

sen, nyansatte, nye kommunepolitikere etc “

Avslutningsvis er bedriftene gitt mulighet til å kommentere fritt hva de mener er de viktigste

resultatene av det arbeidet Bioreg Hadeland gjør og har gjort, det være seg for bedriften

og/eller næringslivet og samfunnet generelt på Hadeland? Følgende kommentarer er gitt:

● ”Øke interessen og forståelse av bruk av bioenergi.”

● ”Vært pådriver i en viktig startfase for etablering av bioenergi som alternativ energibærer i

forhold til elektrisk energi og tradisjonell vedfyring.”

● ”Fått flere til å gå over til bioenergi som energibærer.”

● ”Kontaktpunkt mellom myndigheter og næring.”

● ”Informasjonsaktør.”

● ”Fokus på bioenergi.”

● ”Å gi førsteråd, lav terskel.”

● ”Det viktigste er bidraget til at flere offentlige bygg er forsynt med varme fra bioenergi.”

● ”Samlet sett å bidra til økt kunnskap og økt bruk av bioenergi. Jo mer kunnskap markedet

og myndighetene får, jo mer interesse. Men har utfordringer i forhold til å markedsføre

seg - bl.a. miljø, bærekraft, klimanytte/forsinket klimanytte. Gjelder ikke bare Hadeland.

Vedlikehold av kommunikasjonsapparat viktig - godt grunnlag, men jobben er ikke ferdig.”

3.3.2 Kommunene

Kommunene på Hadeland - Gran, Jevnaker og Lunner - ble også spurt om sin oppfatning av

prosjektet. Til sammen åtte respondenter representerer kommunene. Deres funksjon i kom-

munene er som ordfører, rådmann, leder for landbrukskontor, eiendomssjef eller kommunal-

sjef.

Seks av respondentene representerer kommuner som selv er sluttbruker av bioenergi. Fem

respondenter mener det er potensial for økt bruk av bioenergi i kommunen (som organisa-

sjon), tre at det ikke er tilfelle.

Respondentene kjenner prosjektet. Deres personlige kontakt med prosjektet framgår av Figur

31.
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Figur 31: Kommunerespondentene på Hadeland sin kontakt med prosjektet (Spørsmålet var: Har du

selv deltatt på aktiviteter (møter, seminarer, kurs ol) i regi av Bioreg Hadeland?) (X-akse= antall

respondenter).

Alle respondentene mener at prosjektet Bioreg Hadeland direkte har påvirket egen kommune

sin bruk eller målsetning om bruk av bioenergi som energikilde. Med "direkte påvirket" ble

dette utdypet med at vi mener at den bruk/den målsetningen om bruk kommunen har innen

bioenergi har en innretning som er påvirket av impulser fra Bioreg Hadeland - det være seg

teknologiske løsninger, produksjonsmåter, underleverandører, kunder, produkter ol.

Et oppfølgende spørsmål om på hvilken måte har Bioreg Hadeland påvirket egen kommune sin

bruk eller mål om bruk av bioenergi, svarte fem av respondentene at prosjektet har medført

en økt bevissthet omkring bioenergi som energikilde. Andre svar framgår av Figur 32.

Figur 32: På hvilken måte har prosjektet påvirket kommunens bruk eller mål om bruk av bioenergi?

(X-akse= antall respondenter).
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Følgende kommentarer ble gitt som utdyping av svar:

● “Her kunne jeg ha markert på alle punkter, men det lot seg ikke gjøre teknisk.”

● “Prosjektet har økt bevissthet og kompetanse om bioenergi, generelt for alle ledd innad i

kommunen, inkl. politikere. Prosjektet har også økt bevisstheten om bioenergi ut blant be-

folkningen. Vi hadde ikke kommet så langt som vi har gjort her på Hadeland, uten bioreg-

prosjektet.”

Videre spurte vi de kommunale respondentene om i hvilken grad kontakten med Bioreg Hade-

land etter respondentens oppfatning har hatt betydning for egen kommunes engasjement og

bruk av bioenergi som energikilde? Svarene framgår av Figur 33.

Figur 33: I hvilken grad har prosjektet hatt betydning for kommunens engasjement og bruk av bio-

energi som energikilde? (X-akse= antall respondenter).

Det er også her et rimelig høyt score, men særlig for prosjektets rolle som inspirator. Men også

om rådgiver og kompetanseleverandør scorer prosjektet godt.

I hvilken grad har Bioreg Hadeland etter de kommunale respondentens oppfatning bidratt til

næringsutvikling innen bioenergisegmentet på Hadeland?



54

Figur 34: Kommunale respondenters vurdering av måloppnåelse. (X-akse= antall respondenter).

Særlig høyt scorer prosjektet på respondentenes oppfatning av prosjektets rolle for å etablere

Hadeland til en demonstrasjons- og kompetanseregion for bioenergi. Det generelle inntrykket

er at de kommunale respondentene tillegger prosjektet en rolle og tildels en viktig rolle i å

utvikle Hadeland som en bioenergiregion.

Hva mener så de kommunale respondentene om det komparative perspektivet? I hvilken grad

har næringslivet på Hadeland etter deres oppfatning generelt høyere kompetanse innenfor

bioenergi enn næringslivet i andre områder i landet? Svarene framgår av Figur 35. Kun en

respondent mener at det i høy grad er tilfelle, mens fem mener det i noen grad er tilfelle. To

respondenter mener at de ikke har grunnlag for å vurdere dette.

Figur 35: I hvilken grad har næringslivet på Hadeland generelt høyere kompetanse innenfor bioenergi

enn næringslivet i andre områder av landet? (X-akse= antall respondenter).
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Vi spurte videre om en sammenligning de kommunale respondenter har en større forutsetning

for å vurdere: I hvilken grad har kommunene på Hadeland etter din oppfatning generelt høye-

re kompetanse innenfor bioenergi enn kommuner og fylke(r) i andre områder i landet? Av

Figur 36 framgår at seks respondenter mener at dette i noen grad er tilfelle, mens en mener at

dette i høy grad er tilfelle.

Figur 36: I hvilken grad har kommunene på Hadeland generelt høyere kompetanse innenfor bioenergi

andre kommuner og fylker i landet? (X-akse= antall respondenter).

Avslutningsvis er også de kommunale respondentene gitt mulighet til å kommentere fritt hva

de mener er de viktigste resultatene av det arbeidet Bioreg Hadeland gjør og har gjort, det

være seg for bedriften og/eller næringslivet og samfunnet generelt på Hadeland? Følgende

kommentarer er gitt:

● “Bioreg har gitt oss økt kompetanse og erfaring med bioenergi. I noen tilfeller er det kan-

skje blitt for mye fokus på dette på bekostning av eks. varmepumper. Det har i denne fa-

sen kunne vært bedre med en sammensatt agenda der redusert forbruk hadde en mer

framtredende rolle. Vi har sett en utvikling der det muligens er redusert forbruk i boliger

som er stemoderlig behandlet. I dagens marked og i små kommuner vil potensialet være

betydelig større med varmepumper enn biovarme. På boligsiden vil kombinasjonen mel-

lom vedfyring og varmepumpe være løsningen. Det har vært nyttige diskusjoner rundt dis-

se temaene som har resultert i at jeg har måtte lære meg mer om bioenergi og varme-

pumper. Dette har vært nyttig.”

● “Prosjektet har bidratt til å bygge opp under regionens profil som bioregion. Det har i seg

selv vært viktig for å holde interessen og engasjementet oppe, og for å sørge for at bio-

energi blir vurdert som energikilde både for offentlige og private aktører.”
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● “Bioreg har bidratt til økt fokus, økt kompetanse og økt bruk av bioenergi totalt sett på

Hadeland. Prosjektet har hatt positiv effekt på dannelse av bondevarme på Hadeland og

vært en sterk pådriver for varmeanleggene i Gran sentrum og Mohagen.”

● “Bioreg har vært svært positivt for utviklingen av bioenergi på Hadeland. “

3.4 Omverdenens oppfatning av Bioreg Hadeland

I forbindelse med evalueringen ønsket man en vurdering av om Hadeland har blitt en de-

monstrasjons- og kompetanseregion som blir verdsatt av andre regioner. I tillegg ønsket man

en vurdering av om satsingen på bioenergi har ført til mer kunnskap om bioenergi (og fornybar

energi) i regionen enn generelt i den norske befolkningen og om satsingen har ført til at nær-

ingslivet og kommunene har fått en generelt høyere kompetanse innenfor fagområdet?

En utfordring er hvordan man skal måle i hvilken grad Hadeland har blitt en demonstrasjons-

og kompetanseregion som verdsettes av andre regioner og om kunnskapen om bioenergi er

høyere blant befolkningen på Hadeland enn generelt i den norske befolkningen og om nær-

ingslivet og kommunene på Hadeland har fått en generelt høyere kompetanse innenfor fagom-

rådet.

I dette tilfellet har vi utarbeidet en enquête som er sendt bredt ut til representanter for vir-

kemiddelapparatet og i det offentlige utenfor Hadelandsregionen, representanter for nærings-

livet (eiendom) for øvrig på Hadeland og andre aktører innenfor bioenergi regionalt.

Av de tolv som har besvart enquêten oppgir elleve at de har hørt om prosjektet. Graden av

kjennskapen til prosjektet varierer.

Tiltross for få besvarelser rapporteres resultatet her og inngår som en del av grunnlaget for

evalueringen. Dette må ses i sammenheng med at spørsmålene som stilles i stor grad er til dels

sammenfallende med spørsmålene sendt bedrifter og kommuner på Hadeland.

Det er fem respondenter som ikke personlig har deltatt på aktiviteter i regi av Bioreg Hade-

land. De resterende syv oppgir å ha deltatt på en eller flere typer aktiviteter i regi av Bioreg

Hadeland. Disse er lokalisert lokalt og i tilgrensende fylker i tillegg til Oppland.
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Figur 37: Har du deltatt på aktiviteter i regi av Bioreg Hadeland?(N=12) (X-akse= antall respondenter).

To av de fem som ikke har deltatt på aktiviteter i regi av Bioreg Hadeland, har deltatt på aktivi-

teter hvor Bioreg Hadeland også har deltatt.

Figur 38: Har du selv deltatt på aktiviteter hvor Bioreg Hadeland også har deltatt? (N=12) (X-akse=

antall respondenter).

Av de som ikke har deltatt på aktiviteter i regi av eller hvor Bioreg Hadeland har deltatt er det

kun én som ikke har hørt om/fått informasjon om prosjektet.
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Figur 39: Har du hørt om/fått informasjon om prosjektet Bioreg Hadeland?(N=12) (X-akse= antall

respondenter).

Respondentene mener at næringslivet på Hadeland i noen grad og i høy grad har en generelt

høyere kompetanse innenfor bioenergi enn næringslivet i andre områder i landet. Tre av ti

mener at dette ’i liten grad er det tilfelle’, jf. Figur 40. Det er viktig å understreke at antall

respondenter er veldig lite og at dette er et vanskelig spørsmål å besvare noe som også belyses

av følgende kommentar til spørsmålet: ”Jeg kjenner ikke alle områder i landet, men opplever

at Hadelandsregionen er en av flere regioner som utpeker seg i positiv retning mhp bioenergi”.

En annen kommentar vi ønsker å trekke fram er følgende: ”Spesielt gjennom Energigården på

Brandbu er det i samarbeid med BioReg og Arena Bioenergi Innlandet gjort svært mye for å

bevisstgjøre næringslivet om anvendelsen av bioenergi både for stasjonær og transportbruk”.

Denne siste kommentaren knytter an til en relevant problemstilling som drøftes senere i

rapporten: I hvilken grad klarer respondentene å skille mellom effekten fra ulike aktiviteter og

tiltak som sammenfaller i tid og rom?

Figur 40: I hvilken grad har næringslivet på Hadeland etter din oppfatning generelt høyere kompetan-

se innenfor bioenergi enn næringslivet i andre områder av landet? (N=11) (X-akse= antall responden-

ter).
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Tilsvarende spørsmål ble stilt når det gjaldt kommunene på Hadeland; I hvilken grad har kom-

munene på Hadeland generelt høyere kompetanse innenfor bioenergi enn kommuner og

fylke(r) i andre områder i landet? Seks respondenter mener dette i noen grad er tilfelle, mens

fire mener at det i høy grad er tilfelle. En kommentar til dette spørsmålet er at kompetansen

”varierer i høy grad både innenfor og utenfor Hadeland. Viktige beslutningstakere på Hadeland

har varierende kompetanse og det samme gjelder andre”.

Figur 41: I hvilken grad har kommunene på Hadeland generelt høyere kompetanse innenfor bioenergi

enn kommuner og fylke(r) i andre områder i landet? (N=11) (X-akse= antall respondenter).

Respondentene er spurt om i hvilken grad de mener prosjektet Bioreg Hadeland har påvirket

kompetansen og interesse og oppmerksomhet for bioenergi som energikilde hos hhv nærings-

livet, kommunepolitikerne og kommuneadministrasjonene på Hadeland. Av Figur 42 framgår

at prosjektet i større grad har påvirket kompetansen hos næringslivet og kommuneadministra-

sjonen enn hos kommunepolitikerne. Det samme kan man si når det gjelder interesse og

oppmerksomhet, men forskjellen er mindre.
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Figur 42: I hvilken grad mener du prosjektet Bioreg Hadeland har påvirket bioenergiutviklingen?

(N=11) (X-akse= antall respondenter).

Det er et mål for prosjektet å bidra til næringsutvikling innen bioenergi i Hadelandsregionen og

bidra til at Hadeland blir en demonstrasjons- og kompetanseregion verdsatt av andre regioner.

Av respondentene er det ni av elleve som mener prosjektet har bidratt i middels og høy grad til

næringsutvikling innen bioenergi i Hadelandsregionen. Ti av elleve mener det i middels og høy

grad har bidratt til å videreutvikle Hadeland som en demonstrasjons- og kompetanseregion.

Vi legger her til at det kan være vanskelig å skille ut Bioreg Hadelands påvirkning alene. Føl-

gende kommentar er avgitt til dette spørsmålet: ”Vanskelig å skille ut Bioreg Hadeland sin

påvirkning alene, også andre aktører har bidratt til den utvikling som har vært”. Denne kom-

mentaren må ses i sammenheng med at Hadeland over en tid har vært et sentralt område når

det gjelder bioenergi med flere sentrale aktører og aktiviteter i samme periode. Konkret kan i

tillegg til dette prosjektet, nevnes Energigården, som har vært og er en sentral aktør når det

gjelder kurs-/informasjonsvirksomhet om bioenergi. Arena-prosjektet Arena Bioenergi Innlan-

det, med prosjektledelsen lagt til Energigården, har også blitt tett knyttet til Hadelandsmiljøet.

Avslutningsvis ble respondentene gitt anledning til å si noe om egen oppfatning i forhold til

resultatene av prosjektet ”Hva er etter din oppfatning de viktigste resultatene av det arbeidet

Bioreg Hadeland gjør og har gjort, det være seg for bedriften og/eller næringslivet og samfun-

net generelt på Hadeland?” Svarene er gjengitt i sin helhet nedenfor. Det er flere som trekker

fram at man i prosjektet har jobbet godt mot offentlig sektor, og at prosjektet har bidratt til å

sette bioenergi på dagsorden blant kommunepolitikere og -administrasjonen.

 ”Bioreg hadde sin "storhetstid" rundt 2005-2006, etter det har prosjektet blitt mindre

synlig.”

 ”Bioreg hadeland har vært flinke mot offentlig sektor.”

 ”BioReg har først og fremst bidratt til å heve bevissthetsnivået og kunnskapen omkring

anvendelsen av ulike former for Bioenergi-løsninger både for næringsliv og i offentlig virk-

somhet.    Det har virket som en kontinuerlig pådriver, og denne type prosjektprosesser er

nødvendige for å sikre dreining i energibruk og løsninger i en mer bærekraftig retning.”

 ”Etter min oppfatning har Bioreg Hadeland og nøkkelpersoner innen prosjektet vært

viktige for å sette bioenergi på dagsorden, både i lokalpressen og blant kommunepolitikere

og administrasjon. Det er viktig at regional utvikling knyttet til bioenergi er godt forankret

lokalt, og her mener jeg Bioreg Hadeland har bidratt på en positiv måte.”
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 ”Hadelandskommunene har vært pådrivere for bioenergi.  Bioreg har vært med på å bygge

opp under det generelle bionergimiljø på Hadeland.  Bioreg var særlig de første årene en

pådriver også nasjonalt og var viktig for etablering av Nobio.  Bioreg bidro positivt til å

etablere Klimakommunene.  Bioreg har bidratt til å skape mange arbeidsplasser og sikre

etablerte på Hadeland.”

 ”Nettverksbygging – oppmerksomhetsbygging”

 ”Noen flere bedrifter som bruker bio-energi til oppvarming, bla. i Gran sentrum”
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4 Måloppnåelse og omverdenens oppfatning av pro-
sjektet Bioreg Hadeland

Det er fastsatt følgende mål og delmål i gjeldende prosjektbeskrivelse for Bioreg Hadeland for

perioden 2008-2010:

 ”Hadeland har i 2020 utviklet bioenergi som basis for et samfunn der energibruken er i

balanse med naturens bæreevne.

 Dobling av bruken av bioenergi på Hadeland i perioden 2003-2015 fra 54 til 108 GWh.

 Bidra til næringsutvikling innen bioenergi i regionen.

 Videreutvikle Hadeland som demonstrasjons- og kompetanseregion.

 Hadeland-regionen som legger til rette og er best til å samspille med Arena-prosjektet

”Bioenergi i Innlandet””.

I anbudsforespørselen bes det om at evalueringen gir svar på:

1. Hvordan har måloppnåelsen vært i forhold til utarbeidet prosjektplan? Har vi greid å utvik-

le en næring innenfor bioenergi på Hadeland? Har vi blitt en demonstrasjons- og kompe-

tanseregion, som blir verdsatt av andre regioner?

2. Hvordan har energibruken på Hadeland vært i forhold til sammenlignbare regioner, både i

mengde energiforbruk og sammensetning (bioenergi, strøm og fossil energi), også relatert

til befolkningsutvikling og eventuelt næringsutvikling i regionen?

3. Har satsingen på bioenergi ført til mer kunnskap om bioenergi (og fornybar energi) i regio-

nen enn generelt i den norske befolkningen? Har næringslivet og kommunene fått en ge-

nerelt høyere kompetanse innenfor fagområdet?

4. Hvilke faglige anbefalinger gis i forhold til videre bioenergisatsing på Hadeland?

I det følgende vil vi på grunnlag av presenterte resultater analysere disse i forhold til prosjek-
tets mål.
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4.1 Hadeland 2020

Hovedmålet for Bioreg-prosjektet er følgende: ”Hadeland har i 2020 utviklet bioenergi som

basis for et samfunn der energibruken er i balanse med naturens bæreevne”.

2020 er p.t. 8 år fram i tid. Målformuleringen er dermed slik at det er ikke nå er tiden for å

vurdere måloppnåelse. Et bidrag til de drøftingene som med tiden tilhører spørsmålet om

måloppnåelse er gitt i egen sluttnote – Sluttnotei

4.2 Er det utviklet en næring innenfor bioenergi på Hadeland?

4.2.1 Om bioenergimiljøet på Hadeland.

Er det en bioenerginæring på Hadeland? I teknisk forstand brukes begrepene næring, nærings-

gruppe etc. primært av SSB for å klassifisere og samle bedrifter med visse felles trekk i grupper,

dvs. for å skape struktur og orden i statistikken. Det er ingen fasitsvar på hvor mange bedrifter

eller hvor stor omsetning bedriftene (i en region) må ha før de kan sies å utgjøre "en næring" -

dvs. hva som er "kritisk masse". I den grad det er små andeler av bedrifter i en region som har

en type kjernevirksomhet som for eksempel kan oppsummeres som bioenergirelatert, kan det

i et regionalt perspektiv være mer treffende å benytte begrepet "tilleggsnæring".

I det tilgjengelige materialet er det 25 bedrifter som har bioenergirelaterte produkter eller

tjenester i sin portefølje. De 25 bedriftene er:

Tabell 9: Bedrifter på Hadeland som har bioenergirelaterte produkter eller tjenester i sin portefølje

Bedrift K / IK* Etab.: Produkt (iht. næringskode)

Biodrift AS K 2009 Tjenester tilknyttet skogbruket
Øst næringspark AS IK 2009 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Miljøvarme Hadeland AS K 2008 Damp- og varmtvannsforsyning
Biol AS K 2007 Engroshandel med drivstoff og brensel
Bioland K 2007 Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og

installasjon
Bio-tech Montasje AS K 2007 vvs-arbeid
Habiol K 2006 Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og

teknikk
Norske varmeleveranser K 2006 Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Ring 1 AS IK 2005 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Biovarme Hadeland K 2003 Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted
Hadeland energi AS IK 2003 Handel med elektrisitet
De Haes gartneri ANS IK 2002 Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster
Struksnæs skog IK 1996 Tjenester tilknyttet skogbruket
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Bedrift K / IK* Etab.: Produkt (iht. næringskode)

Grinaker Gård og vev IK 1995 Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige veks-
ter/Produksjon av annet yttertøy

Grinaker Gård og vev IK 1995 Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige veks-
ter/Produksjon av annet yttertøy

Guthorm Hoff ENK IK 1995 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Karl Jakob Nøkleby ENK IK 1995 Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster/

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Peder Flatla ENK IK 1995 Kombinert husdyrhold og planteproduksjon
Petter Erik Haga ENK IK 1995 Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Thor Erik Treholt ENK IK 1995 Dyrking av ettårige vekster ellers/Sauehold
HRA Hadeland og
Ringerike avfallsselskap

IK 1992 Behandling og disponering av ikke-farlig avfall

Energigården K 1991 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Bjertnæs sag AS IK 1981 saging, høvling og impregnering av tre
Gran Tre ANS IK 1973 saging, høvling og impregnering av tre
Nordiske Industriovner IK 1969 Produksjon av industri- og laboratorieovner samt brennere
Hadeland kornsilo
&mølle BA

IK 1953 Produksjon av kornvarer

* K: Bioenergiprodukter & -tjenester er kjernevirksomhet
IK: Bioenergiprodukter & -tjenester er ikke kjernevirksomhet, men del av porteføljen

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av Ravn Info

Påfølgende tabell viser omsetningsvolum og sysselsatte hos de bedriftene som har bioenergi-

relaterte produkter eller -tjenester som kjernevirksomhet. For de bedriftene som har bioener-

girelevante produkter eller tjenester, men som ikke har dette som sin kjernevirksomhet, fore-

ligger ikke opplysninger som gir informasjon om omsetning og sysselsatte i den delen av virk-

somheten som kan henregnes til bioenergi.

Tabell 10: Andel bedrifter med bioenergi som kjernevirksomhet av totalt listet som bioenergibedrifter

(Kilde: Ravn Info)

Andel bedrifter med bioenergi som kjernevirksomhet av totalt listet som

bioenergibedrifter

9 av 25 bedrifter

dvs. 36 %

Omsetning 2010 for bedrifter hvor bioenergi er kjernevirksomhet 39 216 000 NOK

- Herav bioolje-produkter 21 042 000 NOK

- Øvrig bioenergi – varer og tjenester 18 174 000 NOK

Sysselsatte i bedrifter med bioenergi som kjernevirksomhet i 2010 15 sysselsatte

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av Ravn Info

Vurdert på bakgrunn av disse bedriftene – og med den forutsetning at dette i hovedsak fanger

opp bedrifter med bioenergi som kjernevirksomhet – er det ennå snakk om et relativt begren-

set antall sysselsatte og omsetningsvolum. Slik sett er det snarere rimelig å karakterisere

bioenergi som en tilleggsnæring i regionen, en tilleggsnæring som har bedrifter med bioenergi

som kjernevirksomhet og bedrifter med bioenergi som tilleggsvirksomhet.
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Alle bedrifter med bioenergirelaterte produkter og tjenester som sin kjernevirksomhet er

etablert etter 2003, med unntak av én bedrift (1991). 7 av de 9 bedriftene med bioenergirela-

terte produkter og tjenester som sin kjernevirksomhet er etablert etter 2006 slik figuren illust-

rerer.

Figur 43: Illustrasjon av akkumulert vekst i antall bedrifter som har bioenergirelaterte produkter eller

tjenester etter etableringsår.  Kilde: Respondenter på ØF’s spørreundersøkelse – se rapportteksten.

Det er med andre ord et sammenfall i tid mellom den perioden hvor bedrifter med bioenergi

har blitt etablert, og prosjektets løpetid. Det er ikke ensbetydende med at det kan tilordnes et

årsak-virkning-forhold mellom etablering av prosjektet og senere etablering av bedrifter. Men

det kan fastslås at prosjektet har vært operativt i en periode hvor det har vært en rekke be-

driftsetableringer i regionen. Vi har også tidligere i Figur 26 og Figur 27 (se pkt 3.3.1) sett at

bedriftene legger vekt på den rollen prosjektet har hatt som en inspirator for etablering av

bedrifter.

Det er ikke urimelig å konkludere med at prosjektet, og i denne sammenheng prosjektet som

et element i det kunnskapsmiljøet det har operert (se diskusjon pkt. 4.3.1, side 68) har hatt en

sentral rolle overfor etablere.

Når det gjelder spørsmålet om det er etablert en næring evt. tilleggsnæring på Hadeland

innenfor bioenergi, er det som nevnt ingen fasitsvar på hvor mange bedrifter eller hvor stor
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omsetning bedriftene (i en region) må ha før de kan sies å utgjøre "en næring" - dvs. hva som

er "kritisk masse". Realiteten er at Hadeland er en region bestående av tre kommuner med en

befolkning på om lag 30 000, hvorav 54 % er bosatt i tettsted12. Det er en region med en liten

industrisektor. Dette er faktorer som påvirker potensialet for bioenergi i regionen, og dermed

også aktørbildet innenfor næring (se også punkt 4.3.4).

Se for øvrig avsluttende drøfting om måloppnåelse.

4.3 Klynger

Bedriftsrespondentene er spurt om hvilke underleverandører, kunder, samarbeidspartnere og

konkurrenter de har. Dette er grunnlaget for å vurdere i hvilken grad det kan sies å foreligge en

næringsklynge eller at regionen har klyngelignende egenskaper. For en analyse av dette for-

holdet er det behov for en kort presentasjon av hva vi mener med klynger og klyngeegenska-

per.

Påfølgende figur gir et bilde av forhold som tillegges vekt i analyse av næringsklynger og deres

egenskaper.

Figur 44: Skisse av noen sentrale dimensjoner ved klynger.
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Et hovedbudskap er at bedrifter (og myndigheter) innenfor et geografisk avgrenset område –

som Hadelandsregionen - danner næringsklynger ved å være knyttet sammen i leveranse-

strømmer og andre koblinger, og hvor det både er samarbeid og konkurranse. Med referanse

til figuren er det i første rekke det mikroøkonomiske næringsmiljøet og kunnskapsspredningen

som ett element i oppgraderingsmekanismer vi er opptatt av her, i tillegg til lokale myndighe-

ter, som er grunnlaget for de spørsmål vi har stilt bedriftene.

4.3.1 Bioreg Hadeland – en integrert del av et miljø

For denne delen av analysen er det ett forhold som er viktig å ta høyde for i tolking av materia-

let: I evalueringen trekker vi et teknisk skille mellom prosjektet Bioreg Hadeland og det stimu-

leringsmiljøet som er skapt for å fremme utvikling av bioenergi på Hadeland, og som prosjektet

”lever sitt liv” i, så å si. Dette skillet trekker rimeligvis ikke respondentene på samme måte, sett

utenfra forholder respondentene seg rimeligvis til dette stimuleringsmiljøet som en helhet.

Stimuleringsmiljøet som helhet kan sies å bestå, i tillegg til dette prosjektet av Energigården,

som har vært og er en sentral aktør når det gjelder kurs-/informasjonsvirksomhet om bioener-

gi og arenaprosjektet Arena Bioenergi Innlandet, med prosjektledelsen lagt til Energigården.

For respondentene er det sannsynligvis det samlede miljøet her som de markerer sine relasjo-

ner til. Det gjelder særlig for de deler av analysen som skal klarlegge typiske næringsmiljøfor-

hold – som for eksempel klyngeegenskaper. Vi velger derfor her – men og begrenset til dette

forholdet – ikke å trekke et skille mellom Energigården og prosjektet når relasjoner i nærings-

miljøet vurderes.

4.3.2 Klyngeegenskaper i regionen?

Et problem for denne delen av analysen er at respondentene har vært tilbakeholdne med å

besvare dette spørsmålet i denne omgang. Figur 45 gir et bilde av leveransestrømmer og

koblinger som er klyngerelevante forhold; et bilde som er generert på basis av respondentenes

svar.
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Figur 45: Bedriftsnettverk på Hadeland mellom bedrifter med bioenergirelatert produkter eller tjenes-
ter. For fargekoding – se påfølgende rapporttekst.
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Figuren gir et bilde av bedriftsnettverk identifisert gjennom enquêten til bedriftene på Hade-

land. Gule noder er respondentbedriftene – størrelsen på disse reflekterer størrelsen på om-

setningsvolumet. Grønne noder er underleverandører til respondentene. Rød noder er kunder.

Rosa node er konkurrenter. Blå noder er respondentenes samarbeidspartnere. Pilene viser

hvilke vei strømmene går og omfatter varer, tjenester og annet ”samarbeid”. ”Samarbeid” kan

være kommersielt men det trenger ikke nødvendigvis være en betalingsrelasjon mellom par-

tene. Det siste gjelder for eksempel Energigården. Deltakelse på møter, messer og likende

regnes som en relasjon mellom partene der Energigården leverer en tjeneste hvor mottaker

ikke nødvendigvis betaler Energigården for deltakelsen.

Syv av respondentene fra bedriftssektoren har valgt ikke å svare på spørsmålet om underleve-

randører, kunder, konkurrenter og samarbeidspartnere – det vi samlet kan omtale som klynge-

relevante spørsmål. Dette gir et svekket grunnlag for å vurdere klyngeegenskapene for en

eventuell bioenerginæring i regionen. En tolking av lav respons på spørsmål om klyngerelevan-

te spørsmål kan være et uttrykk for at bedriftene i liten (for liten?) grad er opptatt av eller

oppmerksom på verdien av å utvikle en næringsklynge.

Så kan man gjerne spørre hvor skillet går, eller hvordan en skal trekke skillet, mellom et vanlig

(tilleggs)næringsmiljø og en klynge. Jakobsen (2001) har satt opp følgende kjennetegn ved en

næringsklynge – kommentarer til det enkelte punkt er gitt fortløpende ():

 Mobilitet av ansatte mellom bedriftene i næringen (fører til at ansatte tar med seg kunn-

skap og erfaring fra en jobb til en annen og utvikler kompetansen videre i møte med nye

oppgaver og kolleger)

 Det foreligger ikke informasjon om dette.

 Mange og rike kommunikasjonsarenaer (bidrar til at kunnskap spres i hele næringen).

Geografisk nærhet mellom bedriftene (muliggjør økt mobilitet av folk, fører til flere og ri-

kere kommunikasjonsarenaer)

 Dette er langt på vei innfridd gjennom møteplasser som Energigården og herunder

den virksomhet som prosjektet bidrar med i dette miljøet – se også Figur 45 (side

69).

 Kompetente rådgivningsselskaper som har hele klyngen som kunder (bygger opp unik

kompetanse som spres gjennom oppdrag til hele næringen)

 Tilgang på rådgivingsselskaper synes god, og så vel prosjektet som Energigården er

her eksempler på det. I tillegg er det konkurrerende rådgivingsselskaper som

kommer til utenfra – se også Figur 45 (side 69).



71

 Nærhet til avanserte og krevende kunder (bidrar til at innovasjonsimpulser fra markedet

formidles bakover i verdisystemet)

 Det foreligger ikke informasjon om dette.

 Effektiv konkurranse i alle markeder (kombinert med krevende kunder fører konkurranse

til et innovasjonspress som forplanter seg gjennom hele verdisystemet)

 Det foreligger ikke informasjon som skulle tilsi at ikke konkurransen i markedene

bioenergibedriftene opererer er effektiv. Dels er konkurransen fra andre energikil-

der – særlig el. – krevende, og dels er bedriftene og den varmetekniske infrastruk-

turen de er avhengige av i en investeringstung fase.

 Samarbeid mellom bedriftene i næringen (bidrar til kunnskapsdeling, samtidig som stor-

driftsfordeler realiseres, f.eks. i FoU-prosjekter)

 Det samarbeidet som er tema materialiserer seg i koblinger i form av vare og tje-

nesteleveranser mellom bedriftene i en næringsklynge. Det foreligger for lite in-

formasjon fra bedriftene for å gi en dekkende drøfting av dette forholdet. Som il-

lustrert i Figur 45 (side 69) og med det begrensede innblikket i de regionale leve-

ransestrømmene og koblingene dette gir, er det i liten grad koblinger mellom de

bedriftene som har gitt opplysninger.

 Kompetente leverandører i området (sikrer at bedriftene har tilgang på innsatsfaktorer,

noe som er nødvendig for at selv skal være internasjonalt konkurransedyktige)

 Med referanse til Figur 45 (side 69) er det ingen grunn til å tro at en eventuell

næringsklynge på Hadeland skulle slite med ulemper her.

 Forskningsmiljøer med kritisk masse og internasjonale kontakter (bidrar til at

næringsklyngen er i den globale kunnskapsfronten, nær kontakt mellom bedrifter og FoU-

miljøer er nødvendig for at kunnskap skal bli tatt i bruk)

 Dette er godt dekket for aktørene på Hadeland.

 Godt utbygd infrastruktur, både samferdsel og kommunikasjon (øker bedriftenes effektivi-

tet og gjør klyngen mer attraktiv for nyetableringer)

 Den rent samferdselsmessige og kommunikasjonstekniske infrastrukturen er god.

For sentrale segmenter i biovarmeproduksjon er derimot utfordringene større på

infrastruktursiden, og utgjør rimeligvis en barriere for næringsutvikling.

 Entreprenørmentalitet og markedsorientert kultur (er både årsak til og resultatet av en

sterk klynge)

 Det er rimelig å anta at entreprenørmentalitet er en årsak så langt til den utvik-

lingen som har foregått på Hadeland – se også Figur 43 (side 66).
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 Koblinger til internasjonalt ledende kunnskapsmiljøer (bidrar til at markeds- og kunnskaps-

impulser fra hele verden tilflyter næringsklyngen)

 Det foreligger ikke nok opplysninger til å vurdere dette.

Oppsummert er det grunnlag for å hevde at det er ansatser til klyngedannelser, men at

næringsmiljøet ennå er lite, kanskje for lite, til å hevde at det er en klyngedynamikk i de pro-

sessene som er på gang. Med et bilde kunne man kanskje si at disse prosessene ennå er i en

”kick-start-modus”. De sterkeste sidene ved prosessen så langt er:

 Miljøet sentrert rundt Energigården og dens rolle som kunnskaps- og kompetansespreder.

Med henvisning til Figur 44 er funksjonen ”kunnskapsspredning” dermed godt dekket, og i

spørsmålet om videreføring av prosjektet Bioreg Hadeland blir dermed spørsmålet om

hvor viktig prosjektet er for den kunnskapsspredningen som skjer med utgangspunkt i

Energigården sentralt. Dette kommer vi tilbake til i drøftingen.

 Videre gjelder det de lokale myndighetenes rolle som både etterspørrere og som stimule-
ringsaktører for å utvikle feltet. Dette er behandlet i kapittel 3.3.2 (side 51). Selve prosjek-
tet er et signal om at kommunene som lokal myndighet er tilstede i sin rolle som stimula-
tor for klyngeetablering.

4.3.3 Har Hadeland blitt en demonstrasjons- og kompetanseregion? Har
satsingen ført til mer kunnskap om bioenergi i regionen enn gene-
relt? Har næringslivet og kommunene fått en generelt høyere kom-
petanse innenfor fagområdet?

I denne delen av analysen setter vi sammen resultatene fra enquêtene. Når det gjelder denne

analysen må man ta i betraktning at antall respondenter er begrenset. Videre understrekes at

drøftingen baseres på aktørenes oppfatning, og ikke på det man kan kalle objektive kriterier

for kompetansekartlegging. Vi har ikke kartlagt på hvilket grunnlag disse respondentene base-

rer sin vurdering.

En ytterligere kompliserende faktor er følgende: For evalueringsformålet trekkes som nevnt et

teknisk skille mellom prosjektet Bioreg Hadeland og det stimuleringsmiljøet som er skapt for å

fremme utvikling av bioenergi på Hadeland, og som en kan si prosjektet ”lever sitt liv” i. Dette

skillet trekker rimeligvis ikke respondentene på samme måte. Sett utenfra forholder respon-

dentene seg til dette stimuleringsmiljøet som en helhet. Stimuleringsmiljøet kan sies å bestå

av, i tillegg til dette prosjektet, Energigården og arenaprosjektet Arena Bioenergi Innlandet.

Dette synliggjøres gjennom bl.a. følgende kommentar som er avgitt: ”Spesielt gjennom Energi-

gården på Brandbu er det i samarbeid med BioReg og Arena Bioenergi Innlandet gjort svært
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mye for å bevisstgjøre næringslivet om anvendelsen av bioenergi både for stasjonær og trans-

portbruk”.

Et mål for prosjektet har vært å etablere Hadeland som en demonstrasjons- og kompetansere-

gion for bioenergi. Respondentene er bedt om å vurdere i hvilken grad prosjektet har bidratt til

å gjøre Hadeland til en demonstrasjons- og kompetanseregion for bioenergi. Respondentene

fra både bedriftene og kommunene er relativt samstemte i sin vurdering på dette punktet; åtte

av ti bedriftsrepresentanter mener dette i noen grad (fire) og i høy grad (fire) er tilfelle. Tilsva-

rende for de kommunale respondentene er at syv av åtte mener at dette i noen grad (tre) og i

høy grad (fire) er tilfelle. En vurdering av måloppnåelsen på dette punktet må også ses i sam-

menheng med hvilken rolle respondentene mener prosjektet har hatt. Fra bedriftenes side

tillegges prosjektet åpenbart stor betydning som kunnskapsformidler, både i forhold til nær-

ingsliv, myndigheter og befolkning. Også prosjektets inspiratorrolle må trekkes fram. Dette

trekkes fram både fra bedriftene og kommunene som viktig for både næringslivets og kommu-

nenes engasjement innenfor bioenergi. Når det gjelder de kommunale respondentene er det

generelle inntrykket at de tillegger prosjektet en viktig rolle i det å utvikle Hadeland som en

bioenergiregion. Dette må også ses i sammenheng med rollen som koblingsboks mellom

bedrifter og myndigheter som bedriftene også trekker fram som en viktig rolle prosjektet har

hatt.

Når dette er sagt må det bemerkes at prosjektets ressurser har vært begrenset. Det har vært

lite ressurser utover lønnsmidler til prosjektleder, jf. 1.1.3. Prosjektet har i liten grad initiert

eller gjennomført aktiviteter slik som for eksempel demonstrasjoner. Her er det nærliggende å

stille spørsmål ved i hvilken grad respondentene klarer å skille Bioreg Hadeland fra stimule-

ringsmiljøet som er skapt for å fremme utvikling av bioenergi på Hadeland. Dette underbygges

med bl.a. følgende kommentar som er avgitt i forbindelse med spørsmålet om i hvilken grad

næringslivet på Hadeland har en høyere kompetanse innenfor bioenergi enn næringslivet i

andre områder i landet: “Hadeland har i lengre tid hatt ressurspersoner som har bidratt til å

sette bioenergi på dagsordenen. Dette gjelder i særlig grad miljøet rundt Energigården”. Dette

understreker den betydningen Energigården synes å ha på områder som grenser inn mot

prosjektet. Det er høyst rimelig å forvente at respondentene ser Energigården og prosjektet

som en samlet ressurs. Samtidig som dette er et pluss for både prosjektet og Energigården,

innebærer det en utfordring i evalueringsøyemed; det er vanskelig, for ikke å si umulig å skille

effektene fra det ene fra det andre.
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Når det gjelder vurderingen av om prosjektet har bidratt til at næringslivet har fått en høyere

kompetanse innen fagområdet er bedriftene på Hadeland klare i sin tilbakemelding på dette

punktet. Av ti respondenter mener halvparten at prosjektet i noen grad har bidratt til å øke

kunnskapen om bioenergi blant næringsaktørene på Hadeland (se Figur 28). Halvparten (fem

respondenter) mener at dette i stor grad er tilfelle. Merk at dette er en vurdering som går ut

over egen bedrift, og omfatter næringsaktørene på Hadeland som sådan. De kommunale

respondentene tillegger ikke prosjektet like stor vekt; Syv av åtte respondenter mener dette i

noen grad er tilfelle, mens en mener dette i liten grad er tilfelle, jf. Figur 34. Eksterne respon-

denter har vurdert i hvilken grad prosjektet har påvirket kompetansen til næringslivet på

Hadeland når det gjelder bioenergi som energikilde. Av elleve respondenter er det tre som

mener de ikke har grunnlag for å vurdere dette, fem mener at dette i noen grad er tilfelle,

mens tre mener dette i høy grad er tilfelle, jf. Figur 42.

I tillegg til å spørre om prosjektet har bidratt til å øke kunnskapen om bioenergi i næringslivet

er det også spurt om en sammenligning i forhold til andre regioner; I hvilken grad har nærings-

livet på Hadeland generelt har en høyere kompetanse innenfor bioenergi enn næringslivet i

andre områder i landet? Resultatet fra bedriftene er ikke like klart som i forhold til foregående

og respondentene sprer seg i større grad over hele feltet av synspunkter, dog med et tyngde-

punkt på at dette i noen grad og i stor grad (seks av ti) er tilfelle (se Figur 29). Av de kommuna-

le respondentene svarer fem av åtte at dette i noen grad er tilfelle, mens en mener at dette i

stor grad er tilfelle. To respondenter mener de ikke har grunnlag for å vurdere dette, jf. Figur

35). Når det gjelder aktører som står utenfor prosjektet mener respondentene at næringslivet

på Hadeland i noen (tre respondenter) og i høy grad (fire respondenter) har en generelt høyere

kompetanse innenfor bioenergi enn næringslivet i andre områder i landet. Tre av elleve mener

at dette ’i liten grad er det tilfelle’, mens én ikke har grunnlag for å vurdere dette, jf. Figur 40.

Gitt de begrensningene i materialet som er angitt, er det rimelig å konkludere med at prosjek-

tet har bidratt til å øke kompetansenivået i næringslivet på Hadeland. Fra et rent kvalitativt

perspektiv kan denne målsetningen hukes av som innfridd.

Tilsvarende spørsmål er stilt i forhold til prosjektets resultat når det gjelder å påvirke kunn-

skapsnivået hos kommunene (administrasjon og politikere) på Hadeland. Konkret er bedriftene

spurt om man mener prosjektet har bidratt til å øke kunnskapen om bioenergi hos myndighe-

tene på Hadeland. Bedriftene er klare på at prosjektet har påvirket kunnskapsnivået; seks av ni

respondenter mener at prosjektet i stor grad har påvirket kunnskapen om bioenergi hos politi-

kerne på Hadeland, tre mener at dette i noen grad er tilfelle, jf. Figur 28. De kommunale res-
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pondentene tillegger ikke prosjektet så stor rolle når det er snakk om øking av kunnskapen om

bioenergi hos myndighetene på Hadeland; seks av åtte respondenter mener at dette i noen

grad er tilfelle, mens to mener dette i stor grad er tilfelle (se Figur 34). Eksterne respondenter

har vurdert i hvilken grad prosjektet har påvirket kompetansen til om bioenergi til hhv kom-

munepolitikerne og kommuneadministrasjonen på Hadeland. Av Figur 42 framgår at de eks-

terne aktørene mener at prosjektet i større grad har påvirket kommuneadministrasjonens

kompetanse enn politikernes kompetanse.

I tillegg til å spørre om prosjektet har bidratt til å øke kunnskapen om bioenergi på Hadeland,

er det også spurt om en komparasjon i forhold til andre regioner; i hvilken grad har kommune-

ne på Hadeland en høyere kompetanse innenfor bioenergi enn andre kommuner/fylker. På

dette spørsmålet sprer bedriftsrespondentene seg over hele skalaen, dog med et tyngdepunkt

på at dette i noen grad og i stor grad (seks av ti) er tilfelle (se Figur 30). Seks av åtte av de

kommunale respondentene mener at dette i noen grad er tilfelle, mens en mener at dette er

tilfelle i høy grad. Når det gjelder aktører som står utenfor prosjektet mener respondentene at

kommunene på Hadeland har høyere kompetanse innenfor bioenergi enn kommuner og fylker

i andre områder i landet. Seks av elleve respondenter mener at dette i noen grad er tilfelle,

mens fire mener at dette i høy grad er tilfelle. Én har ikke grunnlag for å vurdere dette (se Figur

41).

I forbindelse med evalueringen ønsket man også en vurdering av om satsingen på bioenergi

har ført til mer kunnskap om bioenergi (og fornybar energi) i regionen enn generelt i den

norske befolkningen? Det er innenfor dette prosjektets rammer vanskelig å foreta en reell

vurdering av dette. Det foreligger ingen kartlegging av kunnskapsnivået om bioenergi i den

norske befolkningen. Dette innebærer at selv om en foretok en grundig kartlegging av kunn-

skapsnivået blant befolkningen på Hadeland ville det ikke foreligge noe komparasjonsgrunnlag.

Tidlig i prosjektperioden (før 2006) ble det gitt ut to informasjonsblad pr år til alle husstander i

Hadelandsregionen. Hadelandsmessa har også bidratt til en profilering og informasjon av

prosjektet, men også av bioenergi som sådan. Bioreg har vært et 8-årig prosjekt. På Hadeland

har prosjektet, og dermed bioenergi vært profilert i lokal presse, særlig gjennom avisa Hade-

land. Hjemmesiden bioreg.no er driftet ved hjelp av lenker til avisoppslag om prosjektet eller

til oppslag på grunnlag fra initiativ fra prosjektet.

Enquêtene omfatter også spørsmål om hvordan respondentene vurderer prosjektets påvirk-

ning når det gjelder å øke kunnskapen om bioenergi blant innbyggerne på Hadeland. Åtte av ti
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bedriftsrespondenter mener at prosjektet i høy grad (tre) og i noen grad (fem) har bidratt til å

øke kunnskapen blant innbyggerne på Hadeland når det gjelder bioenergi. To respondenter

mener at dette i liten grad er tilfelle. De kommunale respondentene mener at prosjektet i litt

mindre grad har påvirket kunnskapsnivået; seks av åtte mener at dette i noen grad er tilfelle,

mens to mener at dette i liten grad er tilfelle.

På grunnlag av prosjektets virketid, ressursomfanget tidlig i prosjektperioden (før 2006), profi-

lering i lokal presse og i forbindelse med Hadelandsmessa mener vi det er grunnlag for å anta

at kunnskapsnivået blant befolkningen på Hadeland er minst like godt eller bedre enn i befolk-

ningen for øvrig.

4.3.4 108 GWh innen 2015
Det er et mål for prosjektet å bidra til en dobling av bruken av bioenergi på Hadeland i perio-

den 2003-2015 fra 54 til 108 GWh. 2015 ligger 3 år fram i tid. Det betyr at det p.t. er for tidelig

å konkludere med hensyn til måloppnåelse.

Vi kan allikevel gi et bidrag til den endelige vurderingen om regionen i dag er på vei mot dette

målet.

Tidligere er tilgjengelig offisiell statistikk presentert (2005-2009). Av denne framgår at bruken

av bioenergi på Hadeland i 2005 utgjorde 108,4 GWH. I Tabell 11 er endring i bruk av bioenergi

på Hadeland presentert. Av denne framgår at det totale forbruket av bioenergi i perioden

2005-2009 er redusert med 28,3 GWH og er pr 2009 på 80,1 GWh. Det er imidlertid flere

forhold som må bemerkes.

Det er avvik mellom offisiell statistikk og lokal kunnskap knyttet til sluttforbruk av bioenergi på

Hadeland, jf. Figur 18. Av sammenligningen mellom offisiell statistikk og lokal kunnskap fram-

går at offisiell statistikk visere et høgere bioenergiforbruk i perioden 2005-2009. Det har ikke

innenfor dette prosjektet vært rammer for å undersøke årsakene til disse forskjellene, men vi

viser her til 2.1.1 Om statistikken, hvor feilkilder og usikkerhet kommenteres.

Det er p.t. ikke tilgjengelig statistikk for 2010. Det er grunn til å tro at bioenergiandelen vil øke

noe som følge av oppstart av fjernvarmeanlegg i Gran sentrum og Mohagen industriområde. I

tillegg er det flere mindre anlegg med byggeår 2009, som en må forvente gir en positiv effekt

på sikt når de starter opp. Om dette vil være tilstrekkelig i forhold til å nå målet om 108 GWh

innen 2015 er vanskelig å vurdere.
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En del av denne evalueringen er å vurdere om prosjektet har bidratt til økt bruk av bioenergi

på Hadeland. Resultatene fra både bedriftene og kommunene viser at prosjektet har hatt en

inspiratorrolle i miljøet på Hadeland. I tillegg trekker bedriftene fram at prosjektet har hatt en

rolle som en koblingsboks mellom bedrifter og myndigheter. På grunnlag av dette samt etable-

ringen av flere anlegg i perioden, er det grunn til å tro at Bioreg Hadeland, som en aktør har

bidratt til en økt bruk av bioenergi enn tilfellet ville vært om prosjektet ikke hadde vært gjen-

nomført. Det nevnes igjen at det i denne perioden har vært flere aktører og aktiviteter (slik

som Energigården og prosjektet Arena Bioenergi Innlandet), og det kan være vanskelig å skille

effektene fra det ene fra det andre.

Når det er sagt er det viktig å foreta en vurdering av hvilke muligheter som finnes i de tre

Hadelands-kommunene når det gjelder å øke bioenergibruken (sluttbruker).

For å sikre størst mulig verdiskaping lokalt vil tilgangen på råstoff være sentralt. Det er da

særlig skog- og jordbruksressursene som er viktige. Også avfall kan være en ressurs inn i ener-

giproduksjon.

Dette må ses i sammenheng med sluttbruker potensialet. Momenter som kan nevnes i den

forbindelse er;

 Andelen fossil energi i det stasjonære energiforbruket kan sammen med elektrisitetsfor-

bruket representere et potensial for omlegging til bioenergi. For Hadelands-kommunene

utgjør fossil energi og elektrisitet hhv. 7 % og 77 % av det stasjonære energiforbruket i

2009.

 Andelen biobrensler i det stasjonære energiforbruket utgjør 16 % mot gjennomsnittet for

landet som er 7 %, jf. Tabell 12.

 Antall innbyggere og innbyggere i tettsted og størrelsen på disse kan være en indikator i

forhold til muligheten for å realisere utbygging av bioenergibasert fjernvarme. Det er flere

mindre tettsteder på Hadeland, men ingen by. Det er i overkant av 50 % av befolkningen

på Hadeland som bor i tettsted. Det er utbygd fjernvarme i Gran sentrum.

 Næringsstrukturen vil og være relevant når en skal vurdere potensialet i for økt bruk av

bioenergi. I Hadelandsregionen er industrisektoren relativt liten sammenlignet med de

valgte økonomiske regionene og landet.
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Relativt høg andel biobrensel i det stasjonære energiforbruket, små tettsteder og liten indust-

risektor er alle elementer i forhold som må vurderes når potensialet for økt bioenergiforbruk i

Hadelandsregionen skal vurderes.

Generelt for Hedmark og Oppland er det en ubalanse mellom råstofftilgangen og sluttbruker-

potensialet. Det er trolig at dette også er tilfelle for Hadelands-kommunene. Sett i lys av en slik

ubalanse vil en viktig utfordring være å fokusere på markeder utenfor regionen. For å sikre at

mest mulig av verdiskapingen skjer lokalt må fokus være på mulig omforming av råstoffet til

produkter egnet for distribusjon over lengre avstander.

På dette grunnlag bør en stille spørsmål ved om det er hensiktsmessig med et mål om økt

sluttbruk for bioenergi på Hadeland.

Tabell 11: Endring i bruk av bioenergi på Hadeland i perioden 2005-2009. 2005 utgjør basisåret. End-

ringene i forhold til foregående år er presentert for 2006-2009. GWh.

2005 2006 2007 2008 2009

Husholdning 89,9 -12,9 -6,5 -0,6 7,4

Industri, bergverk m.m. 16,4 3,8 -14,1 2 -7,6

Primærnæring 0 0 0 0 0

Tjenesteyting 2,1 1,1 0,3 -1,5 0,3

Sum 108,4 -8 -20,3 -0,1 0,1
Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB

Tabell 12: Stasjonært energiforbruk etter energitype i 2009. Prosentandeler

Elektrisitet biobrensel fossil energi avfall

Hadeland 77 % 16 % 7 % 0 %

Valdres 77 % 17 % 6 % 0 %

Askim/Mysen 76 % 11 % 12 % 0 %

Ullensaker/Eidsvoll 75 % 17 % 8 % 0 %

Hønefoss 75 % 22 % 4 % 0 %

Landet 66 % 7 % 25 % 2 %

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB
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5 Oppsummering og anbefalinger videre
Bioreg-Hadeland har vært et 8-årig prosjekt med ambisiøse mål – her brekker vi dette opp i 5

kulepunkt:

 Hadeland har i 2020 utviklet bioenergi som basis for et samfunn der energibruken er i

balanse med naturens bæreevne.

 Dobling av bruken av bioenergi på Hadeland i perioden 2003-2015 fra 54 til 108 GWh.

 Bidra til næringsutvikling innen bioenergi i regionen.

 Videreutvikle Hadeland som demonstrasjons- og kompetanseregion.

 Hadeland-regionen som legger til rette og er best til å samspille med Arena-prosjektet

”Bioenergi i Innlandet””.

I kapittel 0 er det foretatt en vurdering av prosjektets måloppnåelse.

De to første målsetningene strekker seg til 2015 og 2020. Det er dermed ikke grunnlag for å

konkludere nå i desember 2011 om disse målene er nådd.

5.1 Ambisjonsnivå – to mål utenfor rekkevidde

Det er satt ambisiøse mål for prosjektet. Om man sammenholder dette med prosjektets res-

surser framstår prosjektet isolert sett som i overkant ambisiøst. Prosjektleder har hatt lite

disponible ressurser til å iverksette aktiviteter som direkte initierer eller ansporer slike proses-

ser som de to første kulepunktene i lista over målsetninger foran krever.

Vi registrerer at det ikke foreligger materiale som dokumenterer egenvurderingsprosesser i

løpet av prosjektperioden (2006-2010), herunder i hvilken grad prosjektets innretning og valg

av aktiviteter bidrar til å realisere vedtatte mål for prosjektet. For de to første kulepunkt-

målene er det vår vurdering at det er lite samsvar mellom prosjektets omfang, innretning og

aktiviteter gjennomført i prosjektperioden sett i forhold til målene om at ”Hadeland har i 2020

utviklet bioenergi som basis for et samfunn der energibruken er i balanse med naturens bære-

evne”.
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Også når det gjelder målet om å doble bruken av bioenergi på Hadeland i perioden 2003-2015

fra 54 til 108 GWh er det grunnlag for å stille spørsmål ved om forholdet mellom ressurser

tilført prosjektet (omfang og tilgjengelige virkemidler) og mulighetene prosjektet reelt sett har

hatt for å påvirke en slik utvikling.

5.2 Ambisjonsnivå – tre mål innenfor rekkevidde

Hva angår de tre siste målsetningene, næringsutvikling, demonstrasjons- og kompetanseregion

og samarbeid med Arena-prosjektet er situasjonen en annen. Prosjektet har etter vår vurde-

ring og basert på tilbakemeldinger fra aktører i og utenfor regionen, positive resultater å vise

til. I den sammenheng dette vurderes, er det viktig å ikke kun se på prosjektet isolert sett, men

som en del av et kunnskaps- og kompetansenettverk på Hadeland – viktigst her er antakelig at

prosjektet har tilført miljøet rundt Energigården funksjoner og ressurser som gjør dette miljøet

mer attraktivt og slagkraftig for næringsliv og myndigheter på Hadeland.

Til tross for at prosjektet i sin innretning, omfang og tilgjengelige virkemidler i liten grad direk-

te kan påvirke sluttforbruket, har prosjektet i kraft av sin rolle som inspirator og koblingsboks

mellom aktører og myndigheter bidratt til å påvirke utviklingen av bioenerginæringen og

dermed også sluttforbruket på Hadeland.

Når det gjelder spørsmålet om videreutvikling av Hadeland som en demonstrasjons- og kom-

petanseregion er respondentene klare på at prosjektet har bidratt til å realisere dette. Når

dette er sagt må det bemerkes at prosjektets ressurser har vært begrenset. Det har vært lite

ressurser utover lønnsmidler til prosjektleder. Prosjektet har i liten grad initiert eller gjennom-

ført aktiviteter slik som for eksempel demonstrasjoner. Her er det nærliggende å peke på at

respondentene ikke nødvendigvis skiller mellom prosjektet isolert sett og det miljøet det

inngår i.

5.3 Anbefalinger videre

Hadeland er en region som over tid har fokusert på bioenergi. I tillegg til prosjektet er Energi-

gården en sentral aktør i miljøet lokalt og også nasjonalt. I perioden 2008-2010 ble det gjen-

nomført et klyngeutviklingsprosjekt Arena Bioenergi Innlandet, hvor prosjektledelsen satt på

Energigården. Man kan si at Hadeland i perioden har hatt et stimuleringsmiljø både i forhold til

forbruk og næringsutvikling knyttet til bioenergi.

Evalueringen har vist at det ikke er godt nok samsvar mellom prosjektets mål og dets omfang

og innretning. Evalueringen viser at prosjektet har spilt en rolle som inspirator og koblingsboks
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mellom aktører og myndigheter – og det er også i forhold til disse funksjonene at det realistisk

sett kan forventes resultater.

Når det gjelder anbefalinger videre er følgende spørsmål sentrale:

1. Ønsker regionen fortsatt på å fremme utviklingen av bioenergi både som energiform og

som grunnlag for næringsutvikling i regionen?

2. Hvor viktig er dette prosjektet isolert sett for det miljøet som fremmer bioenergi på Hade-

land?

3. Hvis videreføring, er det behov for å justere målsetting og innretting/virkemidler?

Opprinnelig var målformuleringene satt for en periode fram til 2020 og må antas å være ett

vedvarende uttrykk for regionens strategisamarbeid. Vi har tidligere pekt på at det overordne-

de målet om Hadeland i 2020 og samlet bioenergiforbruk i 2015 ikke hører hjemme på pro-

sjektnivå. Denne type overordnede mål bør være et mål for regionsamarbeidet som sådan.

Derav følger ikke at prosjektet ikke bør videreføres. Snarere fører dette oss over på neste

spørsmål; hvor viktig er prosjektet i sin nåværende form for bioenergimiljøet på Hadeland?

Respondentene sier at prosjektet fyller en funksjon i kraft av å være en koblingsboks mellom

næringsaktører og myndigheter. Det tilhører ikke evalueringsprosjektet å vurdere alternative

metoder for å fylle denne funksjonen. Mener man at denne funksjonen bør være der, og

videre mener at det i hovedsak er prosjektet som kan fylle en slik rolle, bør det videreføres.

Dette bringer oss over på det siste spørsmålet; hvis videreføring, er det behov for å justere

målsetting og innretting/virkemidler for prosjektet?

Vurderingen av siste spørsmål bringer oss tilbake til første spørsmål. Er målsettingen ”Hade-

land har i 2020 utviklet bioenergi som basis for et samfunn der energibruken er i balanse med

naturens bæreevne” fortsatt et uttrykk for Hadelandskommunenes strategi fram mot 2020? Vi

legger her til grunn at et prosjekt i regi av regionrådet er et virkemiddel for å realisere regio-

nalt strategisamarbeid. I dette ligger også at en eventuell revidering av Hadelandkommunenes

strategi fram mot 2020 kan gi konsekvenser for videreføringen av prosjektet med hensyn til

mål og innretning. Dette har i prosjektperioden 2003-2010 vært et fokusert prosjekt som har

bidratt til positiv effekt i forhold til bioenergi både når det gjelder forbruk og næringsutvikling

på Hadeland. For regionen kan det være en svakhet at det er et ensidig fokus på bioenergi til

fordel for for eksempel energieffektivisering. Dette må vurderes i forbindelse med en eventuell

videreføring av prosjektet, dog kanskje primært noe som fanges opp i et annet prosjekt. Vi

mener det er en styrke og ikke en svakhet ved prosjektet som sådan at det har bioenergi som
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sin fokus, men snarere en svakhet for regionen som sådan at det ikke arbeides like målrettet

med for eksempel energieffektivisering eller andre energistrategier.

Ved en videreføring av prosjektet er det viktig at målene som vedtas ses i sammenheng med

prosjektets innretning og omfang. Med dagens ressursinnsats videreført er det de tre målene

innenfor rekkevidde som bør videreføres, og det er i forhold til disse at resultatene på pro-

sjektnivå bør monitoreres.
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Sluttnoter:

i Målformuleringen er av en slik art at det er ikke uten videre gitt å finne et mål på om målet er

nådd. Begrepet ”naturens bæreevne” omfatter flere dimensjoner av miljøhensyn som klima-

gassutslipp, forurensninger, biologisk mangfold og menneskenes behov for mat og andre

ressurser. Den geografiske avgrensingen gjør det også vanskelig å operasjonalisere ettersom

Hadeland som en avgrensbar del av naturen utveksler både energi og materie med sine omgi-

velser på måter som er svært krevende å skulle kartlegge og måle utviklingen i. Dette gjelder

for evaluator, men også for prosjektet. Hovedmålet må derfor forstås som noe annet enn et

kvantitativt mål. Spørsmålet om balanse og naturens bæreevne kan eksempelvis forstås som

en handlingsveiviser – på samme måte som ”tenke globalt, handle lokalt”, eller ”føre var” er

det. Man kan da spørre om det i perioden fram til 2020 har vært en prosess i Hadelandssam-

funnets energibruk som i økende grad baserer seg på biologiske kretsløpsressurser. Omfanget

av denne endringsprosessen kan kvantifiseres, og tas som et uttrykk for hvordan hovedmålet

ligger til grunn for den utviklingen Hadelandssamfunnet er i.

I tillegg kan man knytte an til begrep som klima- eller karbonnøytralitet som ett aspekt ved

”balanse i naturen”. Begrepet klimanøytralitet eller karbonnøytralitet har blitt mye brukt de

siste årene knyttet til energibruk. Begrepet er også brukt av bedrifter, kommuner, regioner og

fylker.

Om begrepet karbonnøytralitet heter det i St.meld. nr. 34 (2006-2007) kapittel 1.4:

"Dersom et rikt land påtar seg en forpliktelse som innebærer at det ikke får tildelt kvoter, men

må kjøpe alle kvoter det trenger fra andre land, kan man si at landet er karbonnøytralt. Utslip-

pene i eget land motsvares da fullt ut av utslippsreduksjoner finansiert i andre land."

Videre heter det i kapittel 3.2 i meldingen:

"Målet om karbonnøytralitet i 2050 innebærer at Norge tar ansvar for å redusere de globale

utslippene av klimagasser tilsvarende 100 prosent av egne utslipp innen 2050i. Utslippene fra

norsk territorium vil da være nøytralisert av reduksjoner Norge betaler i andre land, gjennom

kjøp av kvoter eller andre tilsvarende mekanismer som er tilgjengelige på det tidspunktet.

Dette målet sier ingenting om størrelsen av norske utslipp i 2050, bare at de skal nøytraliseres

uansett størrelse."



Klimaforsker Steffen Kalbekken i CICERO har gitt følgende definisjon av begrepet: ”Hvis en

aktivitet (eller en bedrift) skal være klimanøytral, må man gjennomføre tiltak som til sammen

sørger for at klimaeffekten blir den samme som om aktiviteten ikke hadde funnet sted. Det

betyr at man først må beregne hvor store utslipp aktiviteten vil gi, deretter må man undersøke

mulighetene for å redusere disse utslippene, og til slutt kjøpe klimakvoter for å kompensere

for de utslippene som fortsatt finner sted etter at man (eventuelt) har gjennomført tiltak for å

redusere utslippene. Denne definisjonen innebærer at kun kjøp av klimakvoter for å nøytrali-

sere egne utslipp ikke er tilstrekkelig for å kunne være klimanøytral. Et faglig problem når en

skal vurdere klimanøytralitet er hvor man skal sette grensene når man beregner utslippene fra

aktiviteten. Direkte utslipp som følge av en aktivitet er relativt enkelt å beregne. Spørsmålet er

hvor store de indirekte utslippene er og i hvilken grad disse skal inngå.”

Et faglig problem når en skal vurdere klimanøytralitet er hvor man skal sette grensene når man

beregner utslippene fra aktiviteten. Direkte utslipp som følge av en aktivitet er relativt enkelt å

beregne. Spørsmålet er hvor store de indirekte utslippene er og i hvilken grad disse skal inngå.

Med grunnlag i definisjonen er det fem spørsmål som må besvares for å vurdere mulighetene

for at en region, en organisasjon eller en aktivitet skal bli klimanøytral:

Hvor store er netto utslipp av klimagasser?

Hvor mye kan brutto utslipp av klimagasser reduseres?

Er det satt mål og gjennomført tiltak for å redusere utslippene?

Hvor mye kan netto karbonbinding i skog (og jord) økes?

Kan gjenstående netto utslipp av klimagasser kompenseres ved å kjøpe klimakvoter?

Med grunnlag i forannevnte finner ikke vi grunnlag i prosjektets omfang, innretning eller

aktiviteter i perioden som gir grunnlag for en nærmere vurdering av en eventuell måloppnåel-

se på dette punktet.
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