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Modellering av klimagasskutt for UiO mot 2030 

Bakgrunn 
Mandatet for arbeidsgruppen for den helhetlige klima- og miljøstrategien inneholder en konkret 
bestilling på å «sette spesifikke mål for reduksjon av klimagassutslipp innen 2030». Disse målene er i 
strategien oppsummert i det overordnede målet 

K0: UiO skal redusere klimagassutslippet med minst 50% innen 2030, scope 1+2 skal 
kuttes med hele 90% innen 2030. 

Samt i de to delmålene 

K1: Redusere klimagassutslippet fra reiser med 7% hvert år. 

K2: Redusere energibruk i bygg med minst 40% innen 2030 og i større grad produsere 
egen energi. 

Disse tallfestede målene er basert på enkel modellering, med en del forutsetninger som grunnlag, og 
det understrekes at usikkerheten er meget stor. Parameterne vi har valgt representerer én mulig vei 
til betydelige reduksjoner i klimagassutslipp, men det viktigste er kanskje at modellen tydeliggjør 
både noen av mulighetene og utfordringene UiO står overfor. Modellen kan oppdateres og 
raffineres avhengig av hvilke valg UiO tar de neste årene, og kan i hvert fall til en viss grad benyttes 
for å se om UiO ligger i rute til å innfri 2030-målsetningen. Det er viktig å påpeke at den totale 
reduksjonen av klimagassutslipp er et produkt av faktorer som UiO selv påvirker og eksterne faktorer 
som ligger utenfor vår kontroll. 

Modellen tar utgangspunkt i UiOs oppdaterte klimaregnskap for 2018, da det i større grad enn 2019-
regnskapet bygger på fysiske data (og ikke kun økonomiske data). De neste avsnittene tar for seg 
hver enkelt kategori i det reviderte 2018-regnskapet. 

Energi 
UiO bruker store mengder energi, både i form av elektrisitet og fjernvarme, og denne kategorien 
utgjør nesten 40% av de totale utslippene ifølge 2018-regnskapet. Dette innebærer at det er helt 
avgjørende å redusere UiOs energibruk. 

I det reviderte 2018-regnskapet et det valgt en relativt høy utslippsfaktor (200 g CO2e/kWh) for både 
elektrisitet og fjernvarme. Faktoren er betydelig høyere enn utslippsfaktorene i det opprinnelige 
2018-regnskapet, der det ble benyttet 121 g CO2e/kWh (nordisk kraftmiks hentet fra Klimakost-
modellen) for elektrisitet og 94 g CO2e/kWh (LCA-beregning for UiO utført av Asplan Viak) for 
fjernvarme. Om ikke annet illustrerer dette veldig tydelig at ulike valg, som alle kan begrunnes, gir 
store utslag i de beregnede utslippene! 

På energisiden vil det skje mye frem mot 2030, helt uavhengig av hva UiO selv gjør. Elektrisiteten i 
Europa vil i økende grad komme fra fornybare kilder. EU har vedtatt et mål om 55% 
utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990, og jobber akkurat nå med lovforslag som skal 
legge til rette for denne omstillingen («Fit for 55»-pakken). Også i Norden vil faktoren gå betydelig 
ned, blant annet ved at Danmark faser ut kull. For fjernvarmen som leveres til UiO forutsettes det en 
meget signifikant reduksjon knyttet til etablering av karbonfangst-anlegg (CCS) på Klemetsrud. 

Mye kan sies om UiOs bygningsmasse, men her er det uten tvil muligheter for ytterligere 
energieffektivisering: Delvis gjennom ulike tiltak som eksempelvis smarte styringssystemer, delvis 
gjennom å vurdere energieffektivitet i alle større renoveringsprosjekter fremover. Man bør blant 
annet i større grad vurdere å benytte varmepumpeteknologi, noe som vil flytte noe forbruk fra 
fjernvarme til elektrisitet, men totalt sett gi en klar effektivisering. Bygninger bør også sees i 
sammenheng, der overskuddsvarme ett sted kanskje kan utnyttes i nabobygningen. Sist men ikke 



Helhetlig klima- og miljøstrategi for UiO, vedlegg 2 

2 

 

minst må UiO utrede mulighetene for egen energiproduksjon, og de to mest nærliggende 
teknologiene er solceller (elektrisitet) og geotermi (både varme og kjøling). Bidraget fra solceller vil 
på sikt kunne dekke noen prosent av UiOs elektrisitetsforbruk, mens potensialet for geotermi trolig 
er betydelig større. 

Forutsetningene som ligger til grunn for energimodelleringen kan oppsummeres:  

 Energieffektivisering per år er satt til 5%, relativt til året før 

 Faktor for elektrisitet forventes å gå ned fra 200 g CO2e/kWh i 2018 til 50 g CO2e/kWh i 2030 

 Faktor for fjernvarme forventes å gå ned fra 200 g CO2e/kWh i 2018 til 25 g CO2e/kWh i 
2030, under forutsetning av at karbonfangst etableres på Klemetsrud i 2026 

 100 kWp med solceller installert hvert år fra og med 2022 (krever ca. 600 m2 tilgjengelig tak- 
eller veggareal per år) 

 Mulighetene for geotermisk energi er foreløpig ikke inkludert, men bør utredes 

 Det kjøpes ikke opprinnelsesgarantier, klimakvoter eller liknende 

 Effekten av Livsvitenskapsbygget er ikke forsøkt estimert 

 Andre komponenter i energiregnskapet (drivstoff, fyringsolje m.m.) er svært små og derfor 

ikke inkludert 

Gitt disse forutsetningene ender man med en reduksjon innen 2030, sammenlignet med 2018, på 
nesten 90%. Energikategorien utgjør i praksis scope 1+2 for UiO, jfr. overordnet mål K0. 

Bygg (investeringer, husleie, avfall, vakthold, VA mm) 
Bygg er nest største post i 2018-regnskapet, og utgjør om lag 25% av de totale utslippene til UiO. Her 
er det er svært utfordrende å estimere den fremtidige utviklingen, siden det blant annet vil avhenge 
mye av hvilke bygge- og renoveringsprosjekter som settes i gang frem til 2030. Som en illustrasjon på 
dette, kan det nevnes at denne kategorien økte fra 2018-regnskapet til 2019-regnskapet som følge 
av byggingen av Klimahuset, til tross for at nettopp det bygget skal være et plussenergi-hus. Det 
kommer en utslippskostnad knyttet til byggeperioden, som deretter kompenseres av 
energiproduksjon (med solceller) gjennom byggets levetid. Det største byggeprosjektet frem til 2030 
er uten tvil Livsvitenskapsbygget, men det er uklart hvordan dette vil inngå i UiOs klimaregnskap. 

Forutsetningene som ligger til grunn for modelleringen er: 

 Årlig reduksjon er satt flatt til moderate 2%, relativt til året før 

 Effekten av Livsvitenskapsbygget er ikke forsøkt estimert 

Man ender med en reduksjon innen 2030, sammenlignet med 2018, på omlag 20%. 

Reise og transport 
I det opprinnelige 2018-regnskapet utgjorde reiser mer enn 30% av de totale utslippene, og om lag 
2/3 kom fra flyreiser. I det oppdaterte 2018-regnskapet er det gjort en betydelig kvalitetssikring av 
datagrunnlaget, samtidig som energi har blitt mer dominerende grunnet justerte utslippsfaktorer. 
Reisekategorien utgjør nå anslagsvis 16% av UiOs utslipp. Det må likevel sies at dette er en kategori 
der det er både viktig og realistisk å få til en betydelig reduksjon. 

Noe av reduksjonen må komme som følge av færre reiser, noe som følge av at UiOs studenter og 
ansatte velger å reise på en mer miljøvennlig måte. I tillegg vil denne kategorien kunne påvirkes 
betydelig av den teknologiske utviklingen. Utslippsfrie busser, båter og etter hvert fly (i hvert fall på 
kortere distanser) kan endre hva som faktisk er den mest miljøvennlige reisemåten til ulike 
destinasjoner. 

Forutsetningene som ligger til grunn for modelleringen er:  

 Årlig reduksjon i utslipp knyttet til reiser er satt til 7%, relativt til året før 

Man ender med en reduksjon innen 2030, sammenlignet med 2018, på omlag 55%. 
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Utstyr og maskiner for drift, inkl. IT, inventar, periodika, bevertning 
Denne kategorien utgjør omlag 10% totalt. Det er en svært sammensatt post, men IT-utstyr utgjør 
den største andelen. Investeringer i utstyr, med tilhørende beregnede utslipp, vil være nødvendig for 
å få til betydelige reduksjoner i andre kategorier, spesielt energi og reiser. 

Forutsetningene som ligger til grunn for modelleringen er: 

 Årlig reduksjon i utslipp er satt til 3%, relativt til året før 

Gitt disse forutsetningene ender man med en reduksjon innen 2030, sammenlignet med 2018, på i 
underkant av 30%. 

Tjenester og rådgiving, software 
Også denne kategorien utgjør omtrent 10% totalt, basert på 2018-regnskapet, og er en sammensatt 
kategori. På samme måte som beskrevet over, så kan man se for seg at behovet for digitale løsninger 
medfører økte behov for investeringer her. Samtidig må man forvente at utslippsfaktoren 
(klimaintensiteten) knyttet til kategorien går ned over tid. Vi har antatt at disse to effektene omtrent 
balanserer hverandre og har rett og slett lagt til grunn null prosent endring per år. 

Vitenskapelig utstyr 
Vitenskapelig utstyr utgjør kun 2% av 2018-regnskapet, så hva man velger her har begrenset effekt. 
Det er neppe noen grunn til å anta at investeringene i vitenskapelig utstyr vil gå signifikant ned på 
UiO, samtidig som man (som over) bør kunne forvente en reduksjon i utslippsfaktoren.  

Forutsetningene som ligger til grunn for modelleringen er:  

 Årlig reduksjon i utslipp er satt til 2%, relativt til året før 

Man ender med en reduksjon innen 2030, sammenlignet med 2018, på omlag 20%. 

Varer for videresalg 
Det er uklart hva som inngår i denne kategorien, og den tilsvarer mindre enn 1% av totale utslipp i 
2018. Her er det ganske enkelt valgt null prosent endring per år. 

Oppsummert 
Som beskrevet i energiavsnittet, ser vi for oss en reduksjon i scope 1+2 på hele 90% innen 2030. De 
indirekte utslippene knyttet til scope 3 er derimot langt vanskeligere å redusere. Gitt de antagelsene 
som er beskrevet over, ender man med en reduksjon knyttet til scope 3 på i underkant av 30%. Og 
summerer man UiOs samlede klimagassutslipp, scope 1+2+3, ender vi med en reduksjon i utslippene 
innen 2030 på rett i overkant av 50%: 
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