Energieffektivisering i bygg som en del av klimaløsningen
18.03.2021, Lucy Kongevold Fjermeros
Avdelingsleder Energisystemer i bygg, Norsk Energi
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– Etablert 1916 under navnet Norsk
Dampkjelforening
– Stiftet av treforedlingsindustrien
for å ta hånd om energispørsmål
– 75 ansatte med spisskompetanse
innen termisk energi
– 500 prosjekter for 400 kunder i
2019
– 101 MNOK omsetning i 2019
– Medlemsaktivitetene utgjør
mindre enn 1 % av omsetningen,
resten er betalte
rådgivningsoppdrag.
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Teknisk sikkerhet
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Klimaplan for 2021-2030
Byggsektoren i Norge står for ca. 36% av energiforbruket, der ca. 15% av disse er fra tjenesteytende næringsbygg.
Hovedmengden av utslipp kommer fra:
- Transport
- Produksjon av materialer
Fjernvarme og varmepumper har erstattet fossil energibruk (fossile energivarer under 2% av energibruken i 2018)
Samlet energiforbruk i Norge, 2018
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Klimaplan for 2021-2030
80-90% av eksisterende bygningsmasse i dag eksisterer i 2050
Klimautslippsberegninger viser at rehabilitering av bygg er bedre enn å bygge nytt [Kartleggingsprosjekt, SINTEF 2020]
Prioritering: ta vare på eksisterende bygningsmasse fremfor å bygge nytt
De viktigste tiltakene:
- Miljøvennlige materialvalg
- Gjennomføring av energieffektiviseringstiltak
- Bruk av fornybar energi
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Energieffektiviseringstiltak i bygg og utnytting av spillvarme
- Frigjøring av elektrisk energi
- Påvirke levetid, bruk og fleksibilitet til bygget
- Unngår unødvendig utslipp ved å beholde teknisk anlegg lengre

Fordeler ved energieffektiviseringstiltak
- For byggherrer
Få oversikt over tekniske anlegg ved ombygging eller rehabilitering
- Kartlegge kapasiteten
- Optimalisere effekten ved utskiftning
- Ved endring av bruken til bygget: ny vurdering av fleksibiliteten
Andre fordeler
- Økt levetid på tekniske anlegg
- Forenkle drift og vedlikehold
- Kombinere tiltak med forbedring av inneklima = fornøyde leietakere
- Reduserte energiutgifter
- Redusere energiutgifter direkte for byggherre
- Grønne leieavtaler = få økonomisk gevinst av redusert energiforbruk
- Styrker miljøprofilen

Rehabilitering av varmeanlegg – eldre anlegg
Typisk eldre varmeanlegg
- Oljekjeler og El-kjeler vanlig
- 80/60°C system
- Fast turtall pumper
- Ventilasjon med dårlig gjenvinning
- Mange bypasser og 3-veis ventiler i
anlegget
- Dårlig isolert
- Dårlig vannbehandling
Høyt energiforbruk og kostnader
- Høyt strømforbruk til pumper
- Høyt varmetap
- Redusert overføringskapasitet

Eldre system

Olje eller El
kjel

Rehabilitering: Tiltak
Oppgradert system

Ombygging til mengderegulering
‒ Fjerne unødvendige by-passer
‒ Sette inn reguleringsventiler
‒ Frekvensregulere pumper
Energigevinst
‒ Spart elektrisitet til pumpedrift
‒ Redusert varmetap
‒ Bedre overføringskapasitet i
rørnett
‒ Bedre tilpasset Varmepumpe,
Fjernvarme eller andre kilder

Energikilde
Fjernvarme
VP
Bio brensel
Tiltak
Fjerne 3-veis ventil
Fjerne by pass
Sette inn 2-veis
Sette inn frostsikring

Styring av varmeanlegg – er det vanskelig?
Virkemåte til mengderegulering
- Reg ventiler stenger ved redusert behov
- Differansetrykk øker, pumpe regulerer ned
- Hente differansetrykk hos kritisk varmekurs, den
kursen som har høyest krav til trykk fra pumpe

Eksempel Universitetet i Oslo
‒ Oppgradering på UIO Blindern fra 2008-2014
‒ Bygningsmasse 290 000 m2, 27 Bygg
‒ Tilknytning til fjernvarme
‒ 26MW installert veksler effekt
‒ Ombygde shunt grupper 128 stk og mengderegulering
‒ Redusert energiforbruk 10-20%

PDT

Rehabilitering: Undervisningsbygg
Undervisningsbygg prioriterer energiledelse
- ISO 50001-sertifisert
Har ambisiøse energimål
- Få kontroll på energiforbruk
- Redusere energiforbruk kontinuerlig
Norsk Energi har gjennomført energikartlegginger på ca. 35 skoler
- En utfordring som går igjen: eldre varmepumpeanlegg
Apalløkka skole: løsning på nedkjølte varmebrønner

Rehabilitering: Undervisningsbygg
Apalløkka skole: løsning på nedkjølte varmebrønner
Utfordring:
- Underdimensjonerte energibrønner
- Ikke mulig å utvide eksisterende brønnpark
- Varmepumper leverer ikke som prosjektert
- Driftsproblemer
Løsning:

Rehabilitering: Undervisningsbygg – Apalløkka skole
Vinter
(-10°C ute, +2 °C i brønnene)

Vår
(+12 °C ute, +5 i brønnene)

Sommer
(+25 °C ute, 8 °C i brønnene)

Oppsummering og Avslutning
Det er mye å hente på energieffektivisering av bygg, for eksempel gjennom mengderegulering, optimalisering av
systemer rundt varmepumper og andre Enøk tiltak

…Hvor starter man?
Få kontroll over:
- Energibruken til dine bygg
- Hvilken systemløsninger er valgt, er det optimale?
- Drifts- og vedlikeholdsplaner og -rutiner
- Rehabiliteringsprosjekter
- Totalrehabilitering
- Ombygging
- Vedlikehold
- Dagens- og fremtidens bruk av byggene og gjenbruk av tekniske anlegg
Kontakt: www.energi.no

Takk for oppmerksomheten
Lucy Kongevold Fjermeros
97066973
lucy.kongevold.fjermeros@energi.no
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