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effektiv energibruk 



NVEs byggoperatør 
Byggoperatøren er Norges Vassdrags- og Energi- 
verks operatør for realisering av statens mål for 
energiøkonomisering i bygningssektoren. Gjen- 
nom bl.a. nettverksprosesser basert på enøk-av- 
taler, skal byggeiere, -forvaltere og -brukere få 
økt sin handlingskompetanse innen effektiv og 
miljøvennlig energibruk. 

Kontaktadresse: 
NVEs byggoperatør 
Dr. ing. Ole-Gunnar Søgnen 
Valkendorfsgaten 9 
5012 Bergen 
tlf. 55 21 44 40 
fax 55 21 44 01 
epost: osoegnen@online.no 
epost: hansree@online.no 

Medarbeidere: 
Ole-Gunnar Søgnen, dr.ing. 
Hans R. Ree, siviling. 
Koordinator for bygningsnettverket: 
Erik A. Hammer, t l f. 22 80 50 40, 
Mobil 909 83 275. 

NVEs fem operatører 
NVE har overordnet ansvar for forvaltningen av 
statens midler t i l  energiøkonomisering. For å 
iverksette tiltak i samarbeid med sluttbrukere av 
energi og tilbydere av varer og tjenester, har NVE 
utnevnt fem operatører: 

Informasjon og opplæring: 
Opplysningskontoret for energi og miljø (Ofe) 

Kampanjer: 
Acme Analyse Et Rådgivning AS 

Bygninger: 
Dr.ing. Ole-Gunnar Søgnen 

Industri: 
Institutt for energiteknikk (IFE) 

Produkter/introduksjon: 
KanEnergi AS 

enøk 
effektiv enercJbruk 

NVE 
NORGES VASSDRAGS 

OG ENERGIVERK 



Bygningsnettverket. Årsrapport 1997. 

Forord 

Byggoperatøren er Norges vassdrags- og energiverks operatør for 
realisering av statens mål for energiøkonomisering i byggsektoren. 
Foreliggende årsrapport for 1997 er den første fra Bygningsnettverket. 
Rapporten beskriver aktivitetene i enøk-nettverket og presenterer den 
første statistikken for bygningstypers energibruk. Dette første året er 
utvalget av bygninger relativt lite, og vi har ikke noe annet år vi på likt 
grunnlag kan sammenligne med. Derfor må statistikken og våre 
konklusjoner brukes med omtanke. 

I kapitlene 6 og 7 presenteres en oversikt over alle prosjekter som 
NVEs byggoperatør har støttet fra og med I 996 ti I og med mai 1998. I 
tillegg til nettverksprosjektene er det gitt støtte til en rekke prosjekter 
innen utredning og utvikling, forsøk og demonstrasjon. 

Statistisk sentralbyrå har utviklet bygningsdatabasen og laget energi- 
statistikken. Siviling. Hans Ree har bearbeidet statistikken for presen- 
tasjon i årsrapporten. 

Bergen 15.06.98 
for NVEs byggoperatør 

Oe-Gt111 .... l:J 
Ole-Gunnar Segnen 
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Innledning 
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Bakgrunn 

Rollen som NVEs byggoperatør ble etablert i 
1996 med formål å sette i verk myndighetenes 
enøk-tilbud til byggsektoren. Sektoren omfat- 
tes av en svært uensartet gruppe aktører- bygg- 
eiere og -brukere, arkitekter og rådgivere, pro- 
dusenter og leverandører, entreprenører og 
FoU-institutter. 

Tabell 1.1 
Bygningsmassens 
omfang og energibruk 
1996. (Kilde: Energi- 
fleksibilitet i bygnings- 
massen. NVEs bygg- 
operatør 1998). 

Energi til drift av norske bygninger utgjør i dag 
ca 72 TWh eller ca en tredjedel av landets to- 
tale energibruk. (Tabell 1.1 ). Ingen annen sek- 
tor har hatt større vekst i sitt energibruk de siste 

Totalt brutto Total energi- 
areal Brutto areal bruk 

(mill.m2) Byggtype (mill.m2) % (TWh) 

Kontor og 
54 49 15 forretning 

Undervisning 18 15 5 
Yrkesbygg 110 

Helse- og 
8 7 4 omsorg 

Industri 30 28 6 ' )  

SUM 110 100 30 

Frittstående 139 68 31 
eneboliger 
Rekke-/ 

39 19 7 Boliger 203 kjedehus 

Blokker 25 13 4 

SUM 203 100 42 

SUM 313 313 72 

30 årene enn byggsektoren. I forvaltning av 
eksisterende bygningsmasse, og i nybygg- og 
ombyggingsprosesser, er det byggoperatørens 
oppgave å avdekke og redusere barrierer for 
en mer effektiv energibruk. 

Byggoperatørens hovedmålgrupper er private 
og offentlige eiere av yrkesbygg og 
boligsammenslutninger. Disse gruppene for- 
valter til sammen ca 140 mill m2 av en total 
bygningsmasse på ca 315 mill m2. 
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Figur 1.1 
Energibruk i norske bygninger i 1996. 

1) Kun bygningsrelatert energibruk er medtatt 
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Byggoperatørens virkemidler 

I sitt arbeid foren mer effektiv energibruk i bygg- 
sektoren, skal byggoperatøren etablere og drive 
et nasjonalt enøk-nettverk blant byggeiere. 
Byggoperatørens hovedvirkemiddel er derfor 
støtte til byggeiere som samarbeider i nettverk 
basert på enøk-avtaler med NVE. Fullført 
nettverksprosess, figur 1.2, kvalifiserer til med- 
lemskap i Bygningsnettverket. Til gjengjeld må 
byggeierne årlig rapportere energibruk for et 
utvalg bygningsobjekter. 

Byggoperatøren kan videre gi støtte til utred- 
nings- og utviklingsprosjekter, informasjons- 
og opplæringstiltak og til forsøksbygging. 

Nasjonal energistatistikk for 
byggtypers energibruk 

Energistatistikken er en integrert del av aktivi- 
tetene i Bygningsnettverket. Det finnes i dag 
ingen statistikk for byggtypers energibruk. 
Hensikten er derfor å gi aktørene i bygg- 
sektoren et verktøy i arbeidet med planlegging 
og drift av bygninger. Byggeierne ønsker å 
sammenligne energibruk fra bygning til byg- 
ning, fra år til år. De tekniske rådgiverne tren- 
ger nøkkeltall for sin prosjektering, og de re- 
gionale enøk-sentrene trenger statistikken for 
å kunne vurdere potensialer ved enøk-analy- 
ser. Videre vil energileverandørene kunne 
bruke energi- og effektstatistikken som et bi- 
drag ved dimensjoneringen av nettkapasiteten. 

Statistikken bygger på energidata fra bygnings- 
objekter som byggeierne har arbeidet med i 
nettverksgruppene. Utenom disse vil bygnin- 
ger som tilfredstiller følgende minimumskrav, 
kunne bli registrert i energidatabasen: 
- bygningens grunndata er registrert 
- energioppfølgingssystem (EOS) er etablert 

og i drift 
- driftspersonellet har fått opplæring i EOS 

I løpet av 1997 har Statistisk sentralbyrå på 
oppdrag fra NYE utviklet en database og et 
innsamlingssystem for energirapportene. 
Sammen med NVEs byggoperatør har SSB 
ansvaret for den statistikk som presenteres i 
kapittel 5. 

Byggeiere med 
noen felles 
problemstillinger 

Organi 

Enøk-plan 

Analyser 

Nettverksprosess 
over 1 ,5 - 2 år 

• Aktiviteter i henhold til 
enøk-avtale 

Energioppfølging og -rapportering 
--- ..... ---------1--------1• 

  
Rådgivning 

Medlemmer av 
bygningsnettverket 
• Årlig energirapportering 

• Mottar statistikk og 
annen informasjon 

Energlledelse/-forvaltning 

1,5-2 år Tid 

  
Fysiske enøk-tiltak 

'- - - - - - - - - - - - 1 - - - t P  

Utredning og utvikling   
Opplæring/Informasjon 
Kurs 1 Kurs 2  • 

__... ! e f ' - , ' - . . . . - . - - - - . . - - - - - j r - - - -  - .: 

Kurs3 Kurs4 

Nettverksamlinger 
..._ • • = : o : ! : ; , ; - - - - - - - - e - - - - t - - - - 1 1 1 , -  

1 2 3 

  Obligatoriske aktiviteter   Valgfrie aktiviteter   Aktiviteter uten NVE-stolte 

Figur 1.2 
Prinsipp for etablering og gjennomføring av en nettverksprosess, med aktiviteter. 

For 1997 er det organisatorene for de enkelte 
nettverksgrupper som har hatt ansvaret for inn- 
samling og kvalitetsikring av energirapportene. 
Etterhvert som gruppene avsluttes vil de regio- 
nale enøk-sentrene overta ansvaret for å følge 
opp byggeierne inkludert innsamling av den 
årlige energirapporten. Slik sett spiller nettet 
av regionale sentre en avgjørende rolle i drif- 
ten av en energistatistikk for byggsektoren. 
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Bygningsnettverket i 1997 
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Samarbeidsnettverk som 
virkemiddel i enøk-arbeidet 

Bygningsnettverket er organisert som i figur 
2.1. Mens byggoperatøren har ansvaret for dri f- 
ten av Bygningsnettverket, har nettverks- 
koordinator ansvaret for veiledning ved etable- 
ring av nettverksgrupper og for oppfølging i 
driftsperioden. 

Nettverk som samarbeidsmodell kan karakte- 
riseres ved at byggeiere - offenlige som pri- 
vate - med felles problemstillinger organiserer 
et mer eller mindre formelt samarbeid for å: 

Figur 2.1 
Prinsipp for organiserin- 
gen av Bygnings- 
nettverket. Hver 
nettverksgruppe har en 
organisator. 

- utveksle og lære av resultater og erfaringer 
- skape et faglig forum 
- gjennomføre aktiviteter og prosjekter 
- sammenligne seg med hverandre (nøkkel- 

tall, prosesser mm) 

For at et nettverkssamarbeid skal fungere, må 
det være godt organisert med definerte mål og 
faste samlinger. Et slikt samarbeid vil frigjøre 
tid til strategisk tenkning, og det vil skape en- 
tusiasme og motivasjon til å iverksette tiltak. 

Nettverkssamarbeidet skal videre preges av 
involvering av alle som påvirker energibruken 
og av flerfaglighet i analyser og rådgivning. 
Det kan ikke gis støtte til fysiske enøk-tiltak, 
men alle aktiviteter skal rettes inn mot at slike 
tiltak realiseres. 

Privat sektor Kommunal sektor 

Nettverksgrupper 

Nettverkskoordinator 

Statlig sektor 

Nettverksgrupper - antall og 
sammensetning 

Per mai 1998 er det etablert 33 nettverks- 
grupper fordelt med 18 på kommunal sektor, 7 
på statlig sektor og 8 blant private byggeiere. 
Disse gruppene vil etterhvert bringe 600- 700 
bygningsobjekter inn i den databasen som Sta- 
tistisk sentralbyrå (SSB) har etablert. 

NVEs byggoperatør 
Bygningsnettverket 

Energistatistikken 

Gjennomsnittlig har en nettverksgruppe en 
omsetning på ca 2 mill. kroner over hele 
prosjektperioden. Av dette er ca 800.000 støtte 
fra byggoperatøren. Det er hittil bevilget ca 
25 mill. kroner til nettverksgrupper. 

Arbeidet med å etablere energistatistikken in- 
kludert arbeid med årets statistikk, har kostet 
ca I mill. kroner. Registrering av bygnings- 
data lokalt og den årlige energirapportering er 
en del av arbeidet i nettverksprosjektet. Etter 
fullført nettverksprosess vil de regionale enøk- 
sentrene få i oppgave å samle inn og kvalitets- 
sikre energidataene. Arbeidet med rapporte- 
ringen hos den enkelte byggeier vil bli en na- 
turlig del av energioppfølgingen. 

I ca halvdelen av gruppene er det regionale 
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enøk-sentre som har ansvaret for å organisere 
nettverksgruppene. Organisatoroppdraget i de 
øvrige gruppene er fordelt mellom rådgivende 
ingeniører og organisering i egen regi. 

Erfaringsvis vil gjennomføringstiden for grup- 
pene variere fra 1,5 til 2,5 år. De første grup- 
pene har alt fullført prosessen, mens flere vil 
avslutte i løpet av 1998. 

Aktiviterer og hjelpemidler 
nettverksprosessen 

Den enkelte nettverksgruppe kan i stor utstrek- 
ning selv bestemme innholdet i nettverkspro- 
sessen, men aktiviteter som enøk-planlegging, 
energioppfølging og opplæring må regnes som 
obligatoriske. Se figur 1.2. 

Alle nettverksdeltagere må gjennom enøk- 
planlegging skaffe seg oversikt over egen 
bygningsmasse og energibruk. Alt etter ut- 
gangspunktet vil innholdet og ambisjonene 
med enøk-planen variere fra gruppe til gruppe. 
Stort sett har deltagerne lagt mye arbeid i enøk- 
planleggingen. Ikke minst har enøk-planene 
vært til stor nytte i arbeidet med å motivere 
administrative ledere og politikere. Bygg- 
operatøren vil i løpet av 1998 starte arbeidet 
med en veileder for enøk-planlegging. 

Involvering fra alle relevante nivå i organisa- 
sjonen skal kjennetegne nettverksprosessen. 
Hensikten er økt bevissthet hos alle som på- 
virker energibruken. Dette vil gjøre det lettere 
å praktisere energiledelse på linje med 
kvalitetsledelse eller internkontroll. Bygg- 
operatøren har foreløpig fått utarbeidet under- 
visningsmateriell i energiledelse, men vil om 
kort tid starte arbeidet med en veileder for 
byggeiere. 

Energioppfølging er et svært viktig og lønn- 
somt enøk-tiltak. Med små investeringer kan 
det ved etablering og praktisering av energi- 
oppfølging spares fra 5-10% av energibruken. 
I nettverksprosessen er energioppfølging et 
krav for de bygninger som registreres i SSBs 
database. Byggoperatøren har i løpet av 1998 
bidratt til at det nå finnes oppdaterte veiledere 

i energioppfølging for både driftspersonell og 
byggeiere. 

De fleste byggeiere prioriterer en enkel enøk- 
analyse for de utvalgte bygningsobjektene. 
Analysemalen som byggoperatøren har fått 
utarbeidet, gir byggeieren et godt beslutnings- 
grunnlag for de vanligste enøk-tiltakene. Et 
eller flere av de høyest prioriterte enøk-tilta- 
kene kan i tillegg oppnå støtte til rådgivning. 

Energi- og effektbudsjettering er en viktig ak- 
tivitet både ved analyser av eksisterende og ved 
planlegging av nybygg. Den nye Plan- og byg- 
ningsloven har gjennom innføring av begrepet 
energiramme aktualisert bruken av energi- og 
effektbudsjett. I løpet av 1998 vi I bygg- 
operatøren utgi en veiledning/mal for energi- 
og effektbudsjetterering. 

Nettverkssamar- 
beidet egner seg 
god t  for  opplæ- 
ringstiltak. Grup- 
pene har mulighet 
f o r  å lage egne 
opplæringsplaner 
og kan utvikle 
egne kurs eller se- 
minarer. Allerede 
nå utgjør bestillin- 
ger fra Bygnings- 
nettverket en bety- 
delig del av aktivi- 
teten t i l  NVEs 
opplæringsopera- 
tør. Det er kurs for 
beslutningstagere 
og særl ig  innen 
energiledelse, som hittil har vært de mest po- 
pulære. 

Nettverkssamlingene binder nettverksgruppene 
sammen og bidrar til effektiv framdrift. De 
fleste grupper har også klart å gjøre samlin- 
gene til et faglig forum for læring og utveks- 
ling av erfaringer. 

Utdrag fra tegneserien 
«Anne Liane møter 
Lysbryteren», utgitt av 
NLHs driftsavdeling. 
Tekst og tegning: Tore 
Strand Olsen. 
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Drypp fra nettverksgruppene 

Nettaviser 
Flere av nettverksgruppene utgir egne nyhets- 

brev som distribueres i deltagernes organi- 
sasjoner. Brevene beskriver 

aktivi tetene i 
gruppen og 
i n n e h o l d e r  

gjerne også 
annet aktuelt 

e n e r g i s t o f f .  
Ti I b a k e m e l -  
dingene er posi- 
t i ve så langt  - 
nettavisene bi- 

drar til økt opp- 
merksomhet om 

enøk-arbeidet og 
virker motiverende 
på de som etterhvert 

blir involvert i nett- 
verksprosessen. 

Seminar for beslutningstagere 
Den kommunale nettverksgruppen på Hauga- 
landet har arrangert et seminar for administra- 
tive ledere og politikere med over40 deltagere. 
Seminare t  omfat te t  emner  s o m  energi-  
fleksibilitet, miljøkonsekvenser av energibruk, 
kommunal energiplanlegging og anvendelse av 
lokale bioenergiressurser. 

Prosjekteringsveileder for nybygg 
I tillegg til mer tradisjonelle enøk-aktiviteter 
har nettverksgruppene mulighet for å gjennom- 
føre mindre utredningsprosjekter. Et eksem- 
pel er den kommunale gruppen i Hordaland 
som har utarbeidet en veileder for energiriktig 
prosjektering av nybygg. Veilederen omfatter 
alt fra utforming av bygningskroppen og ma- 
terialbruk til valg av tekniske installasjoner. 

Eksempler på nyhetsbrev 
i gruppene, t i l  venstre 
fra Enøk-nettverk 
Helgeland (MRK- 
senteret}, t i l  høyre fra 
Nord-Rogaland/ 
Sunnhordoland (Hauga- 
land Enøk AS). 

Under: 
En informasjonsbrosjyre 
utarbeidet av Statsbygg 
for brukerne, med råd 
om energibruk og 
inneklima. 

Energ ibruk  og 
i n n e k l i m a  i k o n t o r e r  

Brukerinformasjon 
Nettverksprosessen skal også involvere bru- 
kerne av bygningene. Alt etter graden av indi- 
viduell styring av for eksempel lys og tempe- 
ratur, kan brukerne påvirke energibruken i be- 
tydelig grad. Statsbygg har laget en informa- 
sjonsbrosjyre for sine ansatte, mens nettverks- 
gruppen blant universitetene har fått laget en 
tegneserie om effektiv energibruk. Se utsnitt 
på forrige side. 

Enøk-pris 
I nettverksgruppen blant skoler i Oslo er det 
gjennomført en konkurranse om å bli den beste 
enøk-skolen. I vurderingen ble det lagt vekt 
på energi- og miljøeffektiv drift og på doku- 
mentasjon av resultater etter å ha innført for 
eksempel enenrgioppfølging. Vestli skole og 
Hellerud videregående skole gikk seirende ut 
av konkurransen. 

Rådgivernettverk 
Rådgiverstanden i Finnmark er liten og firma- 
ene ligger spredt. For å bygge opp flerfaglig 
kompetanse innen FOY og enøk - bygg, elek- 
tro og VVS - tok enøk-senteret i Finnmark ini- 
tiativ til et nettverk blant tekniske rådgivere. 
Med støtte fra NVEs byggoperatør er nettver- 
ket i dag etablert og i full gang med oppdrag 
for større byggeiere i fylket. 
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Data in nsa m I ingen 
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Gjennomføringen Nøyaktighet, sikkerhet, 
feilkilder 

Dataene som danner grunnlaget for energi- 
statistikken, er hentet fra bygninger som er med 
i Bygningsnettverket. Nettverksgruppenes del- 
takere har bidratt med et varierende antall byg- 
ninger. 

Gruppenes organisatorer (se prosjektoversikt i 
kap. 6) har hatt ansvaret for å samle inn data- 
ene fra byggeierne, og overført disse ti I Statis- 
tisk sentralbyrå (SSB), enten elektronisk via 
spesialutviklet internett-applikasjon eller som 
regneark-filer på diskett. 

To skjemaer har vært benyttet i innsamlingen. 
«Grunndataskjema», hvor al le bygnings- 
relaterte fakta registreres, samt et «Energi- 
rapporteringsskjema» hvor energibruken siste 
år føres opp. 

SSB har samlet dataene i en større database og 
tatt ut tabeller på regneark, enten ferdige til bruk 
eller som grunnlag for videre analyser. NVEs 

byggoperatør har bearbeidet og analysert dette 
videre til bruk i rapporten. 

På grunn av mangler og feil i innrapporterin- 
gen, har noen bygninger måttet tas ut. En del 
bygninger er innrapportert med grunndata, men 
har ikke rapportert energibruk. Årsaken til dette 
har i hovedsak vært at energitallene ikke var 
klare på rapporteringstidspunktet. Utvalget av 
bygninger med energibrukstall ligger på 81 % 
av samlet antall. I statistikker over bygnings- 
relaterte fakta (kap. 4) er likevel alle bygnin- 
ger med grunndata medtatt, fordi det gir inter- 
essante oversikter over denne bygningsmassen. 

Tallene i statistikken er kontrollert og kvalitets- 
sikret i flere ledd. Det kan likevel ikke garan- 
teres for feil, da det kan være feil i innrappor- 
terte tall som ikke fanges opp i logiske kon- 
troller av summer etc. 

Arealfeil 
Byggeiere kjenner ikke alltid det nøyaktige 
arealet i sine bygninger. r tillegg kan størrel- 
sen på oppvarmet areal (bruttoareal som hol- 
des oppvarmet til over I 5°C) være grunnlag 
for skjønn i noen tilfeller. Dataene viser imid- 
lertid svært få «avrundete» tall. 

Energiregistrering 
Her kan det være feilavlesninger, feil i målere, 
eller perioden er forskjellig fra kalenderåret og 
er skjønnsmessig korrigert. 

Andre forhold som påvirker tallene 
Utvalget for 1997 er lite. Enkeltbygg med spe- 
sielle forhold kan derfor slå ut på de ulike ni- 
våer, og sammensetningen av byggtyper påvir- 
ker totalen (se kap. 4). En del bygninger kan 
dessuten ha flere funksjoner som hver for seg 
har varierende spesifikk energibruk (eksempel- 
vis bygninger med både kontorer, lagerarealer 
og butikker). Kommentarer i skjemaene tyder 
på at dette gjelder bare et fåtall bygninger. 

Brukstiden varierer innen samme bygnings- 
kategori, og ulike bygningsstørrelser påvirker 
gjennomsnittet. Tall for bygningskategorier 
med få bygninger bør derfor brukes med for- 
siktighet. 

Bruk av 
tabellene 

i rapporten 

Enkelte bygninger er 
klassifisert kun på 
tosifret nivå etter 
NS3457. Summen av 
tall for bygningene 
på tresifret nivå vil 
derfor ikke alltid 
være lik tallet på 
overliggene tosifret 
nivå. 

Følgende standard- 
tegn er brukt i 
tabeller: 

- Null/ingen 

0 Mindre enn 0,5 
av den brukte 
enheten 

0,0 Mindre enn 0,05 
av den brukte 
enheten 
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3. Datainnsamlingen 

Lokaliseringen av bygningene kan påvirke 
gjennomsnittstallene for energibruk i forhold 
til en «normalfordeling». I det praktiske liv vil 
imidlertid en sammenligning med et konkret 
nybygg eller eksisterende bygning på et sted 
innebære en usikkerhet med hensyn til «nor- 
mal» energibruk på dette stedet, selv om samt- 

lige bygninger i landet var med i statistikken. 

Etter hvert som antall bygninger i statistikken 
øker, vil slike faktorer få mindre og mindre å 
si, men det understrekes igjen at tallene må 
brukes med omtanke. 

Definisjoner 

Energi 

Energibruk 
I denne rapporten benyttes begrepet «energibruk» 
om bygningenes forbruk av de ulike energiformer. 
Betegnelsen «-forbruk» benyttes fortrinnsvis når 
det er snakk om en konkret energibærer, f.eks. olje- 
forbruk. 

Spesifikk energibruk 
er mengden brukt energi dividert på areal. I ho- 
vedsak er det benyttet oppvarmet areal (se defini- 
sjon senere) som dividende. 

Tilført energi 
er den mengde energi som er (kjøpt og) tilført byg- 
ningen, og som er målt på strømmåler, strømning- 
småler e.l. Det omfatter altså energi til både opp- 
varming, ventilasjon, varmtvann, belysning, mas- 
kiner og utstyr. 

Nyttiggjort energi 
er den energien som er tilført rommene etter at 
oppvarrningsanleggets virkningsgrad er medreg- 
net. 

Virkningsgrad 
angir hvor stor andel av tilført energi som blir nyt- 
tiggjort til oppvarming av inneluft eller varmtvann 
etter at tap i oppvarmingsanJegget er trukket fra. 
For elektriske varmeovner er virkningsgraden til- 
nærmet l 00%. For oljefyr varierer virkningsgraden 
fra 70-90%. 

Temperaturkorrigering 
For å kunne sammenligne energibruken fra år til 
år, må tallene konigeres for faktisk middel ute- 
temperatur i de årene. Til dette benyttes graddag- 
tallmetoden. Hvor stor andel av energibruken i 

bygningene som temperaturkorrigeres, varierer 
med bygningstypen. Dette skyldes at ikke all ener- 
gibruk er avhengig av utetemperaturen. 
I rapporten er benyttet graddagtall oppgitt fra 
Meteorologisk Institutt for 1995-97. Disse er sam- 
menlignet med normalen for perioden 1957-1996. 
Korrigeringen må sees på med litt varsomhet fordi 
tallene for enkelte fylker er basert på kun en 
værstasjon. 

Arealer 

Bruksareal 
Arealer er innsamlet av de enkelte organisatorene 
basert på enøk-analyser. Bruksareal (BRA) er i 
henhold til Norsk Standard NS3940 «Areal- og 
volumberegning av bygninger». [ hovedsak om- 
fatter dette sarnJet areal av bruksenheter og felles 
deler som ligger innenfor omsluttende vegger. Det 
fratrekkes bl.a. kanaler, sjakter o.l. Det henvises 
til standarden for nøyaktige regler. 

Oppvarmet areal 
Oppvarmet areal er ikke definert i Norsk Standard. 
I datainnsamlingen fra byggeierne er dette defi- 
nert som bruttoareal (BTA) etter NS3940 som 
holdes oppvarmet til I 5°C eller mer. 
Bruttoareal måles i henhold til standarden fra 
ytterveggens utside. 
For enkelte bygninger hvor hele arealet holdes 
oppvarmet, kan da oppvarmet areal bli litt større 
enn bruksarealet. 
I tabellen over bygningsfordelingen kan man se at 
oppvarmet areal totalt er ca. 4% mindre enn 
bruksarealet. 
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Bygningene i nettverket i 1997 
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Byggeierne Byggtyper, antall og areal 

Eierfordelingen på bygningene i 1997-utval- 
get gjenspeiler omfanget av igangsatte nett- 
verksprosjekter, dog med noe mer privat 
bygningsmasse enn offentlig eid i forhold til 
bevilgningene. 

Figuren under viser fordelingen av bygnings- 
areal på eiergruppene statlige forvaltere, fyl- 
keskommuner, kommuner og private. 

Figur 4.1 
Area/fordeling på byggeiertyper i bygnings- 
nettverket 1997. 

De statlige byggeierne er Statsbygg, Universi- 
tetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, 
Ås Landbrukshøgskole, Forsvarets bygnings- 
tjeneste og NSB BA. 
Av fylkeskommunene er følgende med hittil: 
Hedmark, Hordaland, Oppland, Rogaland, 
Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør- 
Trøndelag og Nordland. Videre er det med nær 
50 kommuner og 29 ulike private byggeiere. 
Ikke alle har rukket å rapportere inn bygninger 
til årets statistikker. 

Alle bygningene er klassifisert i bygningstyper 
etter Norsk Standard NS 3457 «Bygningstype- 
tabell». I de fleste tilfeller er bygningene gitt 
en tresifret typebetegnelse («tresifret nivå»), 
men et lite antall er klassifisert med bare to sif- 
fer. Det er bygningens hovedbruksområde som 
bestemmer koden. 

Tabell 4.1 
Oppvarmet areal 

etter bygningstype 
oppdelt ned t i l  

tosifret nivå. En mer 
fullstendig oversikt 

på tresifret nivå, 
også med bruks- 

arealet, finnes i 
Vedlegg s.35. 

Kode/bygningstype 

I alt 

_,.. .. - 
, - ....... - : . . .  .. 

67 Bygning for religiøse aktiviteter 

7 Helsebygning 
71 Sykehus 
72 Sykehjem 
73 Primærhelsebygning 

8 Fengselsbygning, beredskapsbygning m.v. 
82 Beredskapsbygning 

Antall 
bygg 

338 

2 Industri- og lagerbygninger 
21 Industribygning 

3 Kontor- og forretningsbygg 
31 Kontorbygning 
32 Forretningsbygning 13 

4 Samferdsels- og kommunikasjonsbygning 20 
41 Ekspedisjons- og terminalbygning 
43 Garasje- og hangarbygning 
44 Veg- og biltilsynsbygning 

5 Hotell og restaurantbygg 
51 Hotellbygning 
52 Bygning for overnatting 
53 Restaurantbygning 

6 Kultur- og forskningsbygning 
61 Skolebygning 
62 Universitets- og høgskolebygning 
64 Museums- og biblioteksbygning 
65 Idrettsbygning 
66 Kulturhus 

8 
8 

74 
61 

15 
1 
4 

18 
14 

3 
1 

163 
125 

19 
3 

12 
3 
1 

52 
4 

44 
4 

3 
3 

Oppvarmet 
areal 

1 716 335 

22 690 
22 690 

409 477 
396 018 

13 459 

26 616 
14 808 

1 053 
10 755 

120 073 
116 970 

2 478 
625 

797 010 
489 628 
230 405 

22 528 
49 611 
3 815 
1 023 

322 830 
151 653 
162 815 

8 362 

17 639 
17 639 
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Figur 4.2 
Samlet oppvarmet 

areal fordelt på de 7 
hovedbygningstypene 
etter Norsk Standard. 

Skolebygningene 
inngår i "kultur- og 

forskningsbygninger» 

Fengselsbygning, 
beredskapsbygninger 

Industri- og 
lagerbygninger 

Kultur- og 
forsknings- 
bygninger 

Samferdsels 
og komm.- 
bygninger 

Hotell og 
restaurant- 
bygninger 

Ialt 338 bygninger er med i årets statistikk over 
bygningsdata omhandlet i kap. 4. For energi- 
statistikken (kap. 5) er 274 bygninger medtatt. 
Differansen skyldes at en del bygninger ikke 
har oppgitt energibruk i 1997 og andre er tatt 
ut av andre årsaker. 
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Figur 4.4 
Andel av de største 

bygningstypene i 
utvalget og i 

populasjonen. 

50 
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undervisning forretning 
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Samlet utgjør disse 338 bygningene et bruksa- 
real på ca 1,8 mill. m2. Oppvarmet areal er 
oppgitt til ca 1,7 mill. m2, dvs. 4% mindre. Se 
tabell 4.1 og tabellen i vedlegget side 35. Fi- 
gur 4.2 viser arealfordelingen på de 7 hoved- 
typene (en-sifret nivå). 10 bygninger har areal 
større enn I 0.000 m2. De to klart største byg- 
ningene er Ruseløkkveien 26 i Oslo på 56.744 
m2 (Storebrand Eiendom) og Lillehammer fyl- 
kessykehus på 53.146 m2. 

Til sammenligning er samlet bygningsmasse i 
Norge, utenom boliger, på 110 mill. m2 brutto 
golvareal. Utvalget er dermed på ca 1,6% av 
yrkesbyggmassen. 

Gjennomsnittlig oppvarmet areal per bygning 
er på ca 5.100 m2. Figur 4.3 viser gjennom- 
snittet for de 7 hovedtypene i undersøkelsen. 

Sammenlignet med arealfordelingen for byg- 
ninger utenom boliger i Norge, viser figur 4.4 
at utvalget i undersøkelsen stemmer bra for sko- 
ler og undervisningsbygninger. Kontor- og 
forretningsbygninger og helse- og omsorgs- 
bygninger er overrepresentert. Industribyg- 
ninger er omtrent ikke med i undersøkelsen. 

Tallene fra undersøkelsen er trolig ikke repre- 
sentative for hele bygningsmassen, selv for de 
bygningstyper det finnes forholdvis mange 
bygg av i undersøkelsen (kontorbygninger, 
skolebygninger og sykehjem). Dette beror i 
første rekke på at utvalget ikke er tilfeldig truk- 
ket. Man kan dermed ikke lage statistiske mo- 
deller for å blåse opp energibruken for de ulike 
bygningstypene t i l  energibruk fo r  hele 
bygningsmassen for hver bygningstype. 

Eierne av bygningene som er med i denne un- 
dersøkelsen får støtte til å gjennomføre enøk- 
aktiviteter, bl.a. innføring av EOS. Det kan 
derfor være slik at eierne har valgt ut bygnin- 
ger med et større enøk-potensiale enn gjennom- 
snittet og dermed en noe høyere energibruk. 
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På den annen side er det i 1995-97 allerede 
gjennomført enøk-tiltak på ca. 20% av bygnin- 
gene i utvalget. EOS skal etterhvert etableres 
på alle bygningene. 

Tabell 4.2 og figur 4.5 viser at en fjerdedel av 
bygningene ligger i Buskerud, og dette er en 
klar overrepresentasjon i forhold til populasjo- 
nen, der Buskerud har 7,8% av yrkesbygg- 

Bygningenes alder Virkelig antall 
Utvalget 1997 bygninger* 

Fordelingen av I997-utvalget ser slik ut: Fylke Antall Prosent Antall Prosent 

,, 
Østfold 6 1,8 78 901 5,4 

Byggeår: Andel% Akershus 21 6,2 107 205 7,3 

Før 1931 15 
Oslo 36 10,7 44 617 3,0 
Hedmark 23 6,8 108 440 7,4 

1931 - 1954 11 Oppland 28 8,3 119 384 8,1 
1955 - 1970 35 Buskerud 84 24,9 114 250 7,8 

1971 - 1980 15 Vestfold 18 5,3 72 287 4,9 

1981 - 1990 16 Telemark 3 0,9 70 061 4,8 

1991 og senere 8 
Aust-Agder 47 222 3,2 
Vest-Agder 50 270 3,4 
Rogaland 8 2,4 93 000 6,3 

De eldste bygningene finner vi blant skolene. Hordaland 23 6,8 114 360 7,8 
Nesten 70% er fra før 1970. Over halvparten Sogn og fjordane 5 1,5 39 105 2,7 

av helsebygningene er bygget etter 1970. Møre og Romsdal 82 976 5,7 
Sør-Trøndelag 37 10,9 86 968 5,9 
Nord-Trøndelag 55438 3,8 

Geografisk fordeling 
Nordland 34 10, 1 94 477 6,4 
Troms 6 1,8 53 507 3,6 
Finnmark 6 1,8 34 051 2,3 

Etter første året med drift av enøknettverket 
og innhenting av energidata, er det naturlig at SUM 338 100,0 1 466 519 100,0 

den geografiske spredningen ikke er represen- 
tativ for virkelig fordeling. Bygningsutvalget Tabell 4.2 

Fylkesvis fordeling av bygningene i utvalget sett i forhold t i l  antall bygnin- 
er et resultat av de igangsatte nettverksgrup- ger i populasjonen pr. januar 1998, "utenom boliger og bygninger t i l  
pene. jordbruk, skogbruk, fiske og industri. (kilde: SSB, Ukens statistikk nr. 9/98) 
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Figur 4.5 
Prosentvis 
fordeling av 
bygningene på 
fylkene i utvalget 
for 7997 og 
virkelig fordeling i 
fylkene pr. januar 
1998 (utenom 
boliger, bygninger 
t i l  jordbruk, 
skogbruk, fiske og 
industri). 
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massen. Med populasjonen menes her alle 
bygg i Norge utenom boliger, jordbruk, skog- 
bruk, fiske og industri. 
Andre fylker som er overrepresentert er Oslo 
(10,7% mot 3,0%), Sør-Trøndelag (10,9% mot 
5,9%) og Nordland ( I 0, I% mot 6,4% ). 
Aust- og Yest-Agder, Møre og Romsdal og 
Nord-Trøndelag har ingen bygninger i 1997- 
utvalget. I de to sistnevnte fylkene kom 
nettverksgrupper i gang helt på slutten av året. 

Oppvarmingsanlegg 

Type anlegg 
I omtrent 59% av bygningene er det installert 
sentra/varmeanlegg, enten  s o m  hoved- 
oppvarming eller som tilleggsoppvarming. Ca 
55% av alle bygningene har rapportert dette 
som sin hovedoppvarming, inklusive 22 byg- 
ninger som har oppgitt både sentralvarme og 
direkte elektrisk oppvarming som hovedanlegg. 
Se figur 4.6. 

Av bygningene med sentralvarme som hoved- 
anlegg, har 65% ingen tilleggsoppvarming, 
mens 28% har direkte elektrisk tilleggs- 
oppvarming (varmeovner). 

Direkte elektrisk oppvarmingsanlegg som 

hovedoppvarming er installert i ca 48% av byg- 
ningene, inklusive de tidligere nevnte 22 byg- 
ningene. Av disse er det ca 78% som ikke har 
annen oppvarmingsmulighet. 

30% prosent av bygningene oppga å ha en kom- 
binasjon av to eller flere anlegg. 

Energibærere i sentralvarmeanlegg 
Flertallet (62,3 %) av bygningene med sentral- 
varmeanlegg har muligheter for å bruke både 
elektrisitet og fyringsolje I og 2 som energi- 
bærer. Figur 4. 7, og tabell 4.3 på neste side. 

Av de som kun har en energibærer, utgjør elek- 
trisitet 24%, fyringsolje 44% og fjernvarme 
32%. 

Det var ingen som kunne benytte fyringsolje 3 
og 4, tung fyringsolje, parafin, biobrensel eller 
solenergi. Varmepumpe ble benyttet i kun to 
bygninger, i kombinasjon med både elektrisi- 
tet og olje. Dette var en hotellbygning og en 
skole. 

Legger vi til bygningene som har direkte elek- 
trisk oppvarming, viser undersøkelsen dermed 
at ca. 86% av alle bygningene i 1997-utvalget 
kan varmes opp med elektrisitet. 

Annet 
Både direkte el. og 2,7 % 
sentralvarme 

6 , 5 %  

49 ,0% 

Direkte el. som 
hovedoppvarming 

41 ,8% 

Kun olje 
15 ,0% 

Andre kombinasjoner 
3 , 6 %  

Figur 4.6 
Andel av ulike typer oppvarmingsanlegg i bygningene. 

Figur 4.7 
Fordeling av energibærere i sentralvarmeanlegg 
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Fyrings- Fjem- varme- Annen Kombi- Antall bygg 
Bygningstype El. olje 1, 2 varme pumpe energibærer nasjon i utvalget 

I alt 73,2 77,7 14,1 0,9 3,2 65,9 220 
:1:.- - 

2 Industri- og lagerbygninger 42,9 100,0 42,9 7 
21 Industribygning -=-- 42,9 100,0 42,9 t 7 

3 Kontor- og forretningsbygg 66,7 57,8 28,9 8,9 55,6 45 
31 Kontorbygning 69,8 55,8 30,2 -  ... --...:: .. 9,3 58,1 43 : : " ' ' - : ! : : -  

32 Forretningsbygning 100,0 
• -:n::: 

2 -::::-n:.:- 
4 Samferdsels- og kommunikasjonsbygn. 50,0 100,0 10,0 60,0 10 
41 Ekspedisjons- og terminalbygning 57,1 100,0 ;7q,1:- . . . : - " ; '  57, 1 7 
43 Garasje- og hangarbygning 100,0 100,0 - 100,0 . 
44 Veg- og biltilsynsbygning 100,0 50,0 50,0 - ,:. 2 

5 Hotell og restaurantbygg 46,2 69,2 23,1 7,7 38,5 13 
51 Hotellbygning -:--:--=:.!'!. 45,5 63,6 27,3 9,1 · t,\ . \ .- , : ; . . .  ·- 36,4 - 11 
52 Bygning for overnatting 

-:.:  -:1. 100,0 - : S : t \  .. 
- . ' 

53 Restaurantbygning -: ..  ... ..: 100,0 100,0 100,0 1 

6 Kultur- og forskningsbygning 75,2 80,0 11,4 1,0 2,9 67,6 105 
61 Skolebygning - 84,1 87,0 4,3 1,4 2,9 76,8 69 ':::,-- 

. 
62 Universitets- og høgskolebygning .. .J..._,.. 57,1 57,1 38,1 4,8 52,4 21 -= 63 Laboratoriebygning !J- 100,0 i 
64 Museums- og biblioteksbygning 50,0 50,0 25,0  -n- 25,0 .:fil- 4 
65 Idrettsbygning - 71,4 100,0 -:t::-... 71,4 

, __ 
7 

--=--!- :.5. 
66 Kulturhus 

 - -  J:. - : . . : :  66,7 66,7  33,3 3 n :  

7 Helsebygning 94,6 89,2 2,7 86,5 37 
71 Sykehus ;:::..'"t"" - 100,0 100,0 100,0 4 - =-,.  .... :1 
72 Sykehjem i1.1!--- 93,5 87,1 3,2 83,9 31 - ...   73 Primærhelsebygning 100,0 100,0 100,0 2 

8 Fengselsbygning, beredskapsbygn. m.v. 100,0 66,7 33,3 100,0 3 
82 Beredskapsbygning 100,0 66,7 33,3 ti 100,0  3 

Tabell 4.3. 
Andel av bygningene som bruker de ulike typene energi i sine 

sentralvarmeanlegg. Ingen bygninger benyttet fyringsolje Ja, 4a, tung 
olje, parafin, biobrensel eller solenergi. 1997. Prosent. 

Produksjon av varmtvann 

Byggeierne er i skjemaene bedt om å krysse 
av for «Produksjon av varmtvann», med val- 
gene elektrisk bereder, fyringsanlegg, fjern- 
varme, varmepumpe, solenergi og annet. 

Spørsmålet kan muligens ha vært tolket ulikt. 
Noen kan ha svart på hvordan de faktisk skaf- 
fet varmt forbruksvann siste år, andre kan ha 
ment hvilke muligheter de har for oppvarming 
av varmtvann. På bakgrunn av spørsmålet like 
over i skjemaet ( «Energibærer som kan brukes 
i sentralvarmeanlegg»), har nok flertallet ment 
hvilke oppvarmingsmåter de kan benytte i sine 
anlegg. 

Flertallet av bygningene (70%) har kun en måte 
å skaffe varmtvann på. Av disse utgjør elek- 

El.+ 
sentralfyr o.a. 

2 8 %  

Annet 
6% 

Kun el-bereder 
4 4 %  

Kun sentralfyr 
1 3 %  

Figur 4.8 
Andel av bygningene 
som har ulike måter å 
varme opp varmt 
forbruksvann på. 
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Bygningsnettverket. Årsrapport 1997. 
4. Bygningene i nettverket I 1997 

trisk bereder 64%, fyringsanlegg 18% og fjern- 
varme 12%. 

For de øvrige ligge fleksibiliteten i hovedsak i 
kombinasjonen av elektrisitet og fyringsanlegg. 
23% av alle bygningene har denne kombina- 
sjonen. 

Ingen av bygningene benytter solenergi til opp- 
varming av varmtvann, og det er bare 7 byg- 
ninger som har installert varmepumpe. Varme- 
pumpeanleggene er i hovedsak i kombinasjon 
med el-bereder. 

Ventilasjonsanlegg 

Nesten 80% av bygningene i utvalget har in- 
stallert balansert mekanisk ventilasjonsanlegg, 
enten som eneste anlegg eller i kombinasjon med 
annet. Av de 16 bygningene som har kun meka- 
nisk avtrekk, er de fleste grunnskolebygninger. 
Vel 14% har ikke noen ventilasjon eller bare 
naturlig ventilasjon. I denne gruppen ligger det 
verkstedsbygninger, jernbanestasjoner, men 
også en kontorbygning. Se figur 4.9. 

Byggeierne var bedt om å oppgi prosjekterte 
luftmengder i anleggene. I bygningene som har 
balansert ventilasjon er det oppgitt samlet 11,4 
millioner m3/time. Det var installert varme- 
gjenvinning på 81 % av dette. 
95 bygninger oppgir at de har installert kjø- 
ling. 

Brukstider 

Byggeierne har oppgitt «driftstid» i timer pr. 
dag på hverdager og i helgene. I veiledningen 
til spørreskjemaet defineres driftstid som an- 
tall timer bygningen er i bruk pr. dag. Bruks- 
tiden er en viktig faktor for vurderingen av 
energibruken. Tallene under gjelder bygnin- 
gene som har oppgitt energibruk i 1997. 

243 bygninger har ført opp brukstider. 69 av 
dem går døgnet rundt hele uken. Dette er i ho- 
vedsak stasjonsbygninger, hoteller og helse- 
bygninger. Se figur 4.10 under. 

Gjennomsnittet for samtlige bygninger var på 
12,7 timer pr. døgn alle dager. (median 9,3t). 

Ingen/ 
ikke oppgitt 

10 ,3% 

Andre kombinasjoner 
4,1 % 

Kun naturlig 
3 , 5 %  

Kun avtrekk 
4 , 7 %  
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anlegg 
56,2% 

24 ...... - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
C 
Ol 
CS> 

-0 

23,3 

21,8 

 1 a + - - - - -  
F 

6 

, 9 , 9  

I I 1.; I 
I I I 
I I I 
I I I 

1 9 , 9 1  

I 
I I 14.9 I 
I - 1 3 , 3 1  I 
I - I I I  I I 
I I 1•0 I I I 

II 
I I I I 
I I I I 0 

Ol Ol Ol • Ol Ol Ol Ol • Ol Ol 
C C 0C 0 Ol C QC C C ·c ·c - >- ·c Ol ·c ·c 

 
' >- 

Ol Ol ! ! !J :J  Ol ! ! J D  en Ol 
>- >- Q) • >- Q) Q) >- >- 

1:l 1:l enE 0"' 1:l --==o 1:l 1:l 

B en °EE I Q) -"' en Q) 
Ol ::, 

0 :::: !!! 
C C .J!' 0 "' Q) en l:" E-"' 1n -"' > >- Q) 
0 ·c Cl) ·- CS> 32 I  "§ "' l:" :§ .c Cl) 

0 
u, 

Figur 4.9 
Andel av bygningene som har ulike typer ventilasjon. 

Figur4.10 
Gjennomsnittlig brukstid for de største bygningstypene i utvalget 
som har oppgitt energibruk i 7997. Antall timer i uken er fordelt på 
alle ukedagene. 
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4. Bygningene i nettverket i 1997 
Bygningsnettverket. Årsrapport 1997. 

Energioppfølgingssystem Gjennomførte enøk-tiltak 

Etablering av EOS inngår i nettverksgruppe- 
nes aktiviteterog er en viktig ingrediens i bygg- 
eieres energiledelse. Tallene i denne første års- 
rapporten viser at det er 20% av bygningene 
som foreløpig ikke har noen form for energi- 
oppfølging. 

Ca 26% av bygningene har installert sentral 
driftskontroll (SD-anlegg). Slike anlegg gjør 
det enkelt å overvåke driften og regulere an- 
legg i forhold til temperaturer, soner og behov. 
Likevel er det foreløpig ingen oppfølging av 
energibruken i en av fire av disse bygningene. 
Se figur 4.11. Og i 35% av dem er det bare 
manuell oppfølging. Av bygningene med SD- 
anlegg er det relativt sett færre med energi- 
oppfølging enn de som ikke har SD-anlegg. 

I vel 20 % av bygningene er det rapportert ett 
eller flere gjennomførte enøk-tiltak i perioden 
1995-97. To tredeler av dette er skolebygnin- 
ger. 

Tiltakene er i hovedsak installasjon av auto- 
matikk (50%), tiltak på varmeanlegget (28%), 
bygningsmessige tiltak, samt opplæring og 
driftsinstrukser. 

Blant kontorbyggene er det bare 8 av 61 som 
har gjennomført noen enøk-tiltak, og da bare 
på tekniske anlegg. 

Av 44 sykehjem er tiltak gjennomført på 6 byg- 
ninger. 

80% 

60% 

40% 

20% 

0 

Databasert EOS 

Manuell 
+ databasert 

Manuell EOS 

Ingen EOS 

Bygninger 
uten 

SD-anlegg 

Bygninger 
med 

SD-anlegg 

Figur 4.11 
Prosentvis fordeling ov 
ulike energioppfølgings- 
system i bygninger med 
og uten sentral drifts- 
kontroll. 
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Energibruken 1997 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Forbruk av energibærere i de 
ulike bygningstyper 

Samlet energibruk i 1997 for bygningene som 
har oppgitt tall for dette, er på 0,38 TWh. Til 
sammenligning var det i 1996 beregnet en to- 
tal energibruk i yrkesbyggsektoren på 30 TWh 
(jfr, tabell I. I). 

Tabell 5.1 på neste side viseren oppstilling over 
spesifikk tilført energibruk i 1997 pr. m2 opp- 
varmet areal. I enkelte av bygningskategoriene 
er antall bygninger for lite til å trekke noen ge- 
nerelle konklusjoner. 
Ingen av bygningene har oppgitt bruk av fy- 
ringsolje 3a/4a/5/6, parafin eller biobrensel. 

Gjennomsnittet ligger på 248,6 kWh/m2. Dette 
er fordelt slik: 

Elektrisitet: 
Fyringsolje I og 2: 
Fjernvarme: 
Annet: 

81,3% 
12,9% 
5,8% 

0,02% 

Figur 5.1 under viser de syv største bygnings- 
kategoriene (tosifret nivå), dvs. med antall byg- 
ninger over  IO og/eller samlet areal over 
I 00.000 m2. Det er 4 bygninger under «syke- 
hus», med et samlet areal på 151.600 m2. Sko- 
lebygninger omfatter 89 grunnskoler og 18 vi- 
deregående skoler, samt 6 barnehager. Det er 
bare en av skolene som har oppgitt at de har 
svømmebasseng. 

Figur 5.1 
Fordeling av spesifikk 

tilført energibruk i 7997 
på byggtyper (tosifret 
nivå} med flere enn 10 

bygninger og/eller 
somlet oppvarmet areal 

over 700.000 m2 
(4 sykehus). 

«Annen enerq!» på 0,6 
kWh/ml er for enkelhets 
skyld utelatt i diagram- 

met. Stolpen «I alt» er 
gjennomsnittet for det 

totale utvalget (274 
bygninger). 
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5. Energibruken i 1997 
Bygningsnettverket. Årsrapport 1997. 

Total Fyringsolje Annen Antall bygg 
Bygningstype energibruk Elektrisitet (1 og2) Fjernvanne energi i utvalget 

·- 
I alt 248,6 202,0 32,0 14,4 0,0 274 

2 Industri- og lagerbygninger 240,5 147,0 93,5 6 
21 Industribygning 240,5 147,0 93,5 : 6 

212 Verkstedsbygning 246,3 134,1 112,2 .! 5 
213 Produksjonshall -. 211,4 211,4 

3 Kontor- og forretningsbygg 275,2 233,5 27,7 14,1 48 
31 Kontorbygning 236,2 190,5 28,8 16,9 40 

311 Kontor og administrasjonsbygning, rådhus 227,8 182,3 42,8 2,6 24 
319 Annen kontorbygning 255,5 202,9 8,8 43,8 14 

32 Forretningsbygning 470,6 448,5 22,1 8 
321 Kjøpesenter, varehus 398,5 373,7 24,8 2 
322 Butikkbygning 494,6 473,4 21,2 6 

4 Samferdsels- og kommunikasjonsbygn. 301,9 265,9 36,0 15 
41 Ekspedisjons- og terminalbygning 287,6 266,3 21,2 12 

411 Ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn 315,7 315,7 1 
412 Jernbane og T-banestasjon 280,8 255,3 25,5 10 
415 Godsterminal 327,0 327,0 

43 Garasje- og hangarbygning 465,7 222,1 243,6 
432 Bussgarasje, trikkestall, lokomotivstall 465,7 222,1 243,6 1 

44 Veg- og biltilsynsbygning 305,9 285,1 20,9 2 
441 Biltilsynsbygning 369,7 327,9 41,8 
442 Driftssentral for vegvesenet 242,2 242,2 

5 Hotell og restaurantbygg 314,6 238,0 47,2 28,7 0,6 16 
51 Hotellbygning 344,3 262,1 46,1 35,4 0,7 13 

511 Hotellbygning 344,3 262,1 46,1 35,4 0,7 13 
52 Bygning for overnatting 185,8 133,8 52,1 3 

521 Hospits, pensjonat 222,5 66,4 156,2 
529 Annen bygning for overnatting 163,0 163,0 

6 Kultur- og forskningsbygning 215,9 171,5 26,2 18,3 144 
61 Skolebygning 189,8 158,3 26,5 4,9 113 

611 Barnehage, lekepark 282,2 260,9 21,2 6 
612 Grunnskole 184,0 156,3 22,2 5,5 69 
613 Videregående skole 180,8 155,7 21,7 3,4 15 

62 Universitets- og høgskolebygning 368,6 238,7 15,5 114,4 15 
621 Bygning med integrerte funksjoner, auditorie, mv. 418,0 257,7 10,0 150,3 11 
622 Spesialbygning 222,1 183,9 17,6 20,6 3 
629 Annen universitets- og høgskolebygning 264,3 194,7 69,6 1 

64 Museums- og biblioteksbygning 200,7 187,9 12,8 2 
641 Museum, kunstgalleri 212,2 186,6 25,6 
642 Bibliotek, mediatek 189,2 189,2 1 

65 Idrettsbygning 294,9 225,6 36,3 32,9 10 
651 ldettshall, gymnastikksal 189,9 172,9 17,1 5 
652 Ishall 247,9 163,0 84,9 1 
653 Svømmehall 609,5 384,1 60,9 164,5 2 
659 Annen idrettsbygning 354,4 314,3 40,1 1 

66 Kulturhus 207,8 149,8 58,0 3 
662 Samfunnshus, grendahus 218,3 193,1 25,3 2 
663 Diskotek, ungdomsklubb 186,7 63,2 123,4 

67 Bygning for religiøse aktiviteter 147,0 147,0 
671 Kirke, kapell 147,0 147,0 

7 Helsebygning 285,5 240,5 42,4 2,5 0,0 43 
71 Sykehus 313,3 247,5 65,8 4 

711 Lokalsykehus - . 339,8 235,5 104,3 . - . 
712 Sentralsykehus 318,5 243,9 74,5 
714 Spesialsykehus 272,4 227,3 45,1 1 

72 Sykehjem 287,4 242,6 41,8 3.0 36 
721 Sykehjem 287,1 243,5 39,7 3,8 28 
722 Bo- og behandlingssenter 288,6 239,6 49,0 8 

73 Primærhelsebygning 225,4 205,7 19,3 0,4 3 
732 Helse- og sosialsenter, helsestasjon 225,4 205,7 19,3 0,4 3 

8 Fengselsbygning, beredskapsbygning m.v. 261,0 217,4 43,5 2 
82 Beredskapsbygning 261,0 217,4 43,5 2 

821 Politistasjon - 222,7 135,6  87, 1 
822 Brannstasjon,_ m u l a n s s j o n  _,. 299,2 299,2 

Tabell 5.1 
Forbruk av de ulike energibærerne etter bygningstype. 7997. KWh tilført energi/m2 oppvarmet areal. 
Fyringsolje 3a/4a/5/6, parafin og biabrensel var ikke benyttet av noen. 
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Bygningsnettverket. Årsrapport 7997. 
5. Energibruken i 1997 

Korrigering til normalår 

Klimaet i 1997 
Årstemperaturene i Norge i 1997 var over nor- 
malen i hele landet. For landet under ett var 
årstemperaturen 0,9 °C høyere enn normalen. 
Gjennomsnittstemperaturene for sommeren 
(juni-august) i Sør-Norge og Trøndelag var de 
høyeste som er målt siden DNMI startet med 

Kode/bygningstype Temp.korr. Faktisk % korr. 

2 Industri- og lagerbygninger 249,3 240,5 3,7 
3 Kontor- og forretningsbygg 282,4 275,2 2,6 
4 Samferdsels- og kommunikasjonsbygn. 316,5 301,9 4,8 
5 Hotell og restaurantbygg 320,1 314,6 1,7 
6 Kultur- og forskningsbygning 225,6 215,9 4,5 
7 Helsebygning 294,0 285,5 3,0 
8 Fengselsbygning, beredskapsbygning m.v. 270,9 261,0 3,8 

 

Tabell 5.2 
Temperaturkorrigerte verdier for spesifikk energibruk innen hver hovedgruppe 7997 
(kWh/m2 oppvarmet areal). 

temperaturmålinger. Hvor mye dette har påvir- 
ket energibruken til kjøling, er ikke analysert 
nærmere. 

Det foreløpige graddagtallet for 1997 viser at 
året har vært mildere enn normalt i alle fylker. 

Temperaturkorrigert gjennomsnitt for 1997 lig- 
ger på 257,6 kWh/m2. Dette er 3,6% høyere 
enn faktisk bruk. Tabell 5.2 viser temperatur- 
korrigerte verdier for de ulike byggtypene. 

Kode/bygningstype Min Max Gj.sn. Median Std.awik 

31 Kontorbygninger 
61 Skolebygninger 
7 Helsebygninger 

88,6 
90,2 

151,6 

466,1 
453,7 
425,9 

236,2 
189,8 
285,5 

222,4 
174,2 
292,0 

95,1 
61,2 
55,8 

Variasjon i energibruken 

Innenfor hver bygningstype er det relativt stor 
spredning i spesifikk energibruk. Statistiske 
data for de typene som har flest bygninger frem- 
går av tabell 5.3. I figur 5.2 er vist skolebyg- 
ningene som eksempel på spredningen. Se også 
side 34. 

Utvikling over år 

For en god del av bygningene er det hentet inn 
energibrukstall for årene 1995 og 1996 i til- 
legg til 1997. Utvalgets størrelse og endringen 
i sammensetningen i de tre årene, gjør imidler- 
tid at det ikke er mulig å trekke noen konklu- 
sjoner på utviklingen av energibruken. 

Tabell 5.3 
Variasjonen i spesifikk energibruk i de tre gruppene med flest bygningsantall (kWh/ 
m2 oppvarmet areal). Skolebygningene er vist i fig. 5.2 under. 
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Høyest: Skole i Oslo 
bestående av 5 
bygninger, hvorav 3 
er fra år 7900, en 
midlertidig pavil- 
jong fra 1952. 
Mesteparten i dårlig 
stand, trekkfullt og 
store volumer. 

Figur 5.2 
Eksempel på 
spredningen av 
spesifikk energibruk, 
her for alle 
skolebygningene 
(kode 61). I vedlegg 
er det også diagram 
for kontor- og 
helsebygninger. 

Lavest: Skole i Lier kommune. Bygget 1983, balansert ventilasjon 
med varmegjenvinning, lave luftmengder i fjor. Bevisste brukere og 
dyktig vaktmester. Ukentlig energioppfølging. 
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5. Energibruken i 1997 

Energibruk etter 
oppvarmingssystem 

Bygningsnettverket. Årsrapport 1997. 

En aktuell problemstilling er om bygninger 
med direkte elektrisk oppvarming har lavere 
energibruk enn de med sentralvarmeanlegg. 
Samlet har de bygningene i utvalget, som har 
oppgitt direkte elektrisk hovedoppvarming, en 
gjennomsnittlig spesifikk energibruk som er 
noe lavere enn bygningene med sentralvarme. 

Tallmaterialet for 1997 er imidlertid for lite til 
å gi noen sikre holdepunkter om dette. Dessu- 
ten inkluderer tallene all tilført energi, ikke bare 
energi til oppvarming. Når utvalget etterhvert 
blir større, vil en tendens bedre kunne avdek- 
kes. 

Universitetene og høgskolene, som utgjør vel 
I 0% av samlet areal i utvalget i år, har høy spe- 
s i fikk energibruk og større andel sentralvarme- 
anlegg. Denne gruppen trekker gjennomsnit- 
tet opp for sentralvarme. Skolene (kode 61 ), 
som utgjør 23% av samlet areal, trekker i mot- 
satt retning, idet denne gruppen har relativt 
større andel  av direkte elektr isk hoved- 
oppvarming, og samtidig lavere spesifikk ener- 
gibruk. 

Energibruk etter størrelsen på 
bygningen 

Utvalget i år er for lite til å trekke konklusjo- 
ner på spesifikk energibruk i forhold til byg- 
ningenes areal. Som ventet er det i de største 
bygningene at det benyttes fjernvarme - i 
kontorbygninger, hoteller og skoler/universi- 
tetsbygninger. 

Geografisk spredning 

En tredjedel av bygningene ligger i typiske 
milde sørlige kystfylker (Oslo, Vestfold, Øst- 
fold, Akershus, Rogaland og Hordaland). Disse 
hadde lavest graddagtall i 1997. I den virke- 
lige populasjonen ligger nesten halvparten av 
landets yrkesbygg i de samme fylkene. Det må 
derfor antas at årets gjennomsnittlige energi- 
brukstall ligger noe høyere enn med et perfekt 
representativt utvalg. 

En fordeling av alle bygningene i 3 soner etter 
graddagtallet for fylkene i 1997, viser ingen 
klar sammenheng mellom energibruken og 
lokalklimaet. Dette skyldes nok at utvalget er 
for lite, slik at bygningssammensetningen slår 
mer ut på tallene enn beliggenheten. 

Energibruk etter alderen på 
bygningene 

Utvalget gir ikke noe sikkert svar på hvilken 
betydning bygningenes alder har for energibru- 
ken. 
I den største kategorien, «kultur og forsk- 
ningsbygninger», synes det som om de eldste 
bygningene har lavest energibruk, mens de som 
er bygget på 50-60-tallet har det høyeste. Dette 
kan skyldes at den eldste gruppen i større grad 
er ombygget. 

Energibruk og EOS 

En god energioppfølging med manuelle eller 
EDB-baserte energioppfølgingssystem (EOS), 
skal normalt minske energibruken. 

Tallene for energibruk i 1997 viser faktisk at i 
de bygningskategoriene som har flest antall 
bygninger (kontor- og skolebyginger), er spe- 
sifikk energibruk høyere der det ikke er eta- 
blert EOS. Antallet er imidlertid så lite, at an- 
dre faktorer som beliggenhet, byggteknisk stan- 
dard og bruk kan påvirke dette sterkt. 

Maksimal effektbruk 

Byggeierne var bedt om å føre opp årets høy- 
este effektbruk, dvs. energibruken i den timen 
i året som har høyest forbruk. Tallene tyder på 
at det er i hovedsak elektrisitetsforbruk som er 
oppgitt. For de 39 bygningene som har kun 
elektrisk oppvarming og har rapportert effekt- 
bruk, viser tallene så stor spredning at de ikke 
kan gis noen sikker vurdering. 
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Nettverksprosjektene i 1997 
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Stat I ige grupper 
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Universitetene 1 

020-04 

Organisator: Norges Landbrukshøgskole. 
Nettverksgruppe bestående av universitetene i Tromsø. Trondheim, 
Bergen og Oslo samt Landbrukshøgskolen på Ås. Samlet bygnings- 
areal er på 1,2 mil l .  m2, og årlige energikostnader er på 150-200 mil l .  
kroner. 
Prosjektleder: Terje Eknes, tlf.: 64 94 76 I 0. 
Bevilgning: 1.000.000,- 

020-03 

Statsbygg 1 II 
Organisator: Statsbygg. 
Gjennom den første enøk-nettverksgruppe i Statsbygg, ønsker 
Statsbygg å gjenornføre følgende tiltak: 

Opplæring av driftspersonell. saksbehandlere ved region- 
kontorene, tekniske saksbehandlere og Prosjektledere i prosjekt- 
og eiendomsdivisjonen 
Enøk-hovedanalyse for 8-10 bygninger 
Utredning om «utviklingslaboratorium» ved Høyskolen i Oslo. 
Det er planer om å benytte varmeanlegget ved den tidligere 
ingeniørhøgskolen som et kurssenter for skolering av eget 
driftspersonale 
Informasjonsbrosjyre til leietakere om energiforbruk og inneklima 

Prosjektleder: Hilde Rustad, tlf.: 22 24 28 70. 
Bevilgning: 1.000.000,- 

Norges Statsbaner 1   
Organisator: NSB Eiendom. 
NSB Eiendomsdivisjonen er en forretningsenhet innen NSB som eier 
og forvalter NSBs bygninger. I prosjektet vil NSB etablere en 
nettverksgruppe i Østlandsområdet bestående av eiendomskontorene i 
Oslo, Drammen og Hamar. Gruppe vil vektlegge økt generell 
kompetanse om enøk, energistyring og energioppfølging. Det skal 
etableres energirapportering for alle bygninger med forbruk over 
50.000 kWh/år. 
Et mål er å redusere energiforbruk og -kostnader med 8 % i løpet av 
en tre-årsperiode. 
Prosjektleder: Fred Olav Kassem, tlf.: 23 15 31 72. 
Bevilgning: 800.000.- 

020-05 

Postens eiendomssenter 
- forprosjekt 

51 
posten 

Organisator: Postens Eiendomssenter. 
Postens eiendomssenter «eier» ca. 400.000 m2 og leier ca. 450.000 
1112. Totalt energiforbruk er på ca 245 GWh/år. 
Posten er i ferd med å omorganisere sin eiendomsvirksomhet. 
Prosjektet skal forberede etablering av en nettverksgruppe i 1997. 
Aktivitetene vil være 

vurdering av alternative modeller for nettverksdanning 
utvikling og samordning av en database for bygningsmassen på 
2.200 enheter, med arealer, energiforbruk etc. 
etablere energioppfølgingssystem på utvalgte bygninger etter 
malen utviklet med støtte fra NVEs byggoperatør 

Prosjektleder: Jan Solbakk, tlf.: 22 40 60 21. 
Bevilgning: 300.000,- 
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020-06 

Luftfartsverket 1 

(dr, 

€0 
LUFTFARTSVERKET 

Organisator: Luftfartsverket. 
Enøk-nettverk blant fire av de største lufthavnene - Langnes, Sola, 
Flesland og Værnes. Lufthavnene omfatter totalt ca 55.000 m2 
gulvflate med et energiforbruk på ca 50 GWh. De viktigste 
byggtypene er ekspedisjonsbygg, driftsbygg og tårn- og sikringsbygg. 
Prosjektleder: Yngve Hansen, IGP Tromsø, tlf.: 77 6 I 29 I 8. 
Bevilgning: 850.000,- 

020-08 

Posten Eiendom - region Vest 
51 
posten 

Organisator: Monstad AS 
Posten Eiendom ønsker å øke kompetansen i egen FD V-organisasjon 
innen enøk og energiriktig bygging. Den første enøk-nettverks- 
gruppen skal startes opp i region Vest der IO eide bygninger og en 
rekke leide lokaler får tilbud om en enøk-aktiviteter i tråd med 
byggoperatørens retningslinjer. 
Prosjektleder: Solfrid Rognmo, tlf.: 22 40 82 32. 
Bevilgning: 750.000,- 

020-07 

Forsvaret 

Organisator: Forsvarets bygningstjeneste 
FBT gjennomførte i 1996 en omfattende registrering av 
bygningsmassens behov for enøk. Prosjektet omfatter organisering av 
nettverk i FBTs fire regioner og etablering av energioppfølgings- 
system, EOS, i over 100 bygninger, i tillegg til opplæring. 
Prosjektleder: Hans Oscar Fossum, tlf.: 62 51 55 21. 
Bevilgning: 2.100.000,- 

020-09 

Statoil STATOIL 

Organisator: Det Norske Stats Oljeselskap AS 
Prosjektet omfatter gjennomføring av en nettverksprosess i Statoils 
eiendomsorganisasjon som inkluderer all bygningsmasse. 
Det er et mål å integrere energiforvaltningen i del databaserte FDVU- 
systemet Statoil idag benytter. Al le bygningene skal gjennomgås og 
lønnsomme enøk-tiltak skal kartlegges. Det planlegges å utarbeide 
normtall for energiforbruket, som de ulike driftsorganisasjonene kan 
forholde seg til. 
Prosjektleder: Thor Olav Nære, tlf.: 55 28 42 00. 
Bevilgning: 750.000,- 

Kommunale og fylkeskommunale grupper 

030-02 

Skoler i Oslo kommune I 
Organisator: Oslo Energi Enøk AS 
Oslo kommune har ca. 160 skoler med et samlet areal på nær en mi li. 
m2. 20 skoler er valgt ut som deltagere i enøk-nettverket. Alle disse 
skal etablere energiledelse, utarbeide enøk-plan, etablere EOS og få 
et bredt tilbud om opplæring. For et begrenset utvalg av skolene vil 
det bli gjennomført pilotprosjekter om effektiv oljefyring, styring av 
effekt-topper m.fl .. 
Prosjektleder: Bjørn Borgnes, tlf.: 22 43 59 51. 
Bevilgning: 600.000,- 

030-03 

Hordaland 1 

Organisator: Vestnorsk Enøk AS 
Deltakere er tre kommuner i Hordaland: Askøy ( 19.000 innbyggere), 
Odda (8.000) og Fjell (17.000). 
Prosjektleder: Terje Strøm, tlf.: 55 30 75 00. 
Bevilgning: 850.000,- 

030-04 

Sør-Trøndelag 1 

Organisator: Trønder Enøk AS 
Deltakere er tre kommuner i Sør Trøndelag: Klæbu (4.600 innb.), 
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Skaun ( 6.000 innb.) og Midtre-Gauldal (5.900 innb.). 
Prosjektleder: Øyvind Moe, tlf.: 73 96 86 16. 
Bevilgning: 800.000,- 

Enøk-aktivitetene fordeler seg på enøk-planlegging, energi- 
oppfølging, analyser, rådgivning og informasjon/opplæring. 
Prosjektet gjennomføres i nær sammenheng med Helgeland Kraftlag 
og Nordland fylkeskommune. 
Prosjektleder: Sigmund Johansen, tlf.: 75 17 16 33. 
Bevilgning: 4 I 0.000,- 

030-05 

Nordland 1 

Organisator: NORSEC- Norsk systemplan og enøk AS 
Deltakere er tre kommuner i Nordland og en i Troms: Bodø (39.800 
innb.}, Narvik ( 18.700), Rana (25.200) og Harstad (23.000). 
Prosjektleder: Tore Lorentzen, tlf.: 76 96 73 53. 
Bevilgning: 1.000.000,- 

030-06 

Vestfold 1 

Organisator: Vestfold energitjenester AS 
Deltakere er fire mindre kommuner i Vestfold: Andebu (4.500 innb.}, 
Stokke (9.000), Tjøme (4. 100) og Våle (3.900). 
Prosjektleder: Sverre Øyen, tlf.: 33 31 51 50. 
Bevilgning: 800.000,- 

030-07 

Buskerud 1 

Organisator: Norsk enøk og energi AS 
Deltakere er tre kommuner i Buskerud: Nedre Eiker ( 19.000 innb.}, 
Lier (20.000), Røyken ( 15.000) og Hurum (8.000). 
Prosjektleder: Magne Surlien, tlf.: 32 20 I 6 00. 
Bevilgning: 800.000,- 

030-09 

Nordland fylkeskommune 
- Helgeland 

030-10 

Rogaland 1 

Organisator: Haugaland Enøk 
Deltakere er tre kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland: 
Stord ( 15.700 innb.}. Etne (4.000), Tysvær (8.100), samt institusjoner 
i Nord-Rogaland eid av Rogaland fylkeskommune 
Prosjektleder: Harald Arnøy, tlf.: 52 84 73 50. 
Bevilgning: 850.000,- 

030-11 

Oppland 1 

Organisator: Energiråd Øst AS 
Deltakere er tre kommuner i Oppland: Lillehammer (24.000 innb.}, 
Nord-Fron (6.100) og Sel (6.400), samt blant utvalgte institusjoner 
eid av Oppland Fylkeskommune. 
Prosjektleder: Kjell Guri gard, tlf.: 6 I 27 02 60. 
Bevilgning: 850.000,- 

030-12 

Skoler i 
Sør-Trøndelag fylke 
og Trondheim kommune 

Organisator: Trønder Enøk AS 
Neuverksprosess i skolesektoren i Trondheim kommune og i Sør- 
Trøndelag fylkeskommune. Samlet har disse 460.000 m2 med 
skolebygninger. Prosessen skal omfatte de sentrale skole- 
administrasjonene og en del utvalgte skoleanlegg (IO stk). 
Prosjektleder: Gro Asmussen, tlf.: 73 96 86 16. 
Bevilgning: 740.000,- 

Organisator: Mosjøen Ressurs- og Kompetansesenter 
Enøk-nettverk blant 11 fylkeskommunale institusjoner på Helgeland. 
I nettverkssamarbeidet inngår ulike bygningstyper (skole, sykehus) 
og personer med ulik fag- og yrkesbakgrunn skal involveres. Det vil 
bli lagt vekt på å bygge opp arbeidsgrupper med tverrfaglig 
bakgrunn. 
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030-13 

Østfold 1 

Organisator: Enøk Øst AS 
Deltakere er tre kommuner i Østfold: Sarpsborg (46.600 innb.), 
Halden (26.000) og Rakkestad (7 .500). 
Prosjektleder: Thomas Lund. tlf.: 69 13 71 50. 
Bevilgning: 810.000,- 

030-14 

Fylkeskommuner 
på Vestlandet 

Organisator: Monstad AS 
Nettverksprosess i de tre fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og 
Møre og Romsdal. Samlet eier fylkeskommunene ca. 1,38 mil l .  1112 
bygningsmasse med et samlet energiforbruk på rundt 365 GWh pr år. 
Prosjektet konsentreres om videregående skoler. 
Prosjektleder: Agnar Birkeland, tlf.: 55 98 41 40. 
Bevilgning: 850.000,- 

030-15 

Skoler i Bergen kommune 

Organisator: Vestnorsk Enøk AS 
Nettverksprosess blant skolene i Bergen kommune. Samlet eier 
kommunen ca. I mill. m2 bygningsmasse, hvorav skolene utgjør vel 
400.000 m2. 
Samtlige skoler skal inngå i aktiviteter knyuet til enøk-planlegging. 
Delle sees i sammenheng med "Frisk pust"-prosjektet. Av disse skal 
15-20 skoler gå videre med de øvrige aktivitetene i neuverkspro- 
sessen. Disse skolene, sammen med 15 andre som har SD-anlego vil 
inngå i energioppfølgingsdelen, slik at energiforbruksdata fra 3 0 3 5  
skoler vil kunne rapporteres til den nasjonale statistikken. 
Prosjektleder: Monica Skjellstad, tlf.: 55 30 75 00. 
Bevilgning: 900.000,- 

innb.), Frei (5.000 innb.), Fræna (9.000 innb.), Midsund (2.050 
innb.) og Rauma (7.800 innb.). 
Prosjektleder: Oscar Solås. tlf.: 70 06 00 00 .. 
Bevilgning: 800.000,- 

030-17 

Nord-Trøndelag 1 

Organisator: Enøk-senteret i Nord-Trøndelag AS 
Deltakere er tre kommuner i Nord-Trøndelag: Levanger ( 17 .000 
innb.), Verdal (14.000) og Steinkjer (20.700). 
Prosjektleder: Anders Overein, tlf.: 74 04 55 55. 
Bevilgning: 756.000,- 

030-18 

Hedmark 1 

Organisator: Enøk-senteret i Hedmark AS 
Deltakere er Hedmark fylkeskommune samt kommunene 
Ringsaker (31.200 innb.), Elverum ( 17.500). Stange ( 17.600) og 
Tynset (5.400). 
Prosjektleder: Magnus Tjelle, tlf.: 62 51 85 99. 
Bevilgning: 895.000,- 

030-19 

Vestfold 2 8VI 
Organisator: Enøk-senteret i Vestfold AS 
Deltakere er tre kommuner i Vestfold: Tønsberg (33.500 innb.), 
Larvik ( 39.100) og Sandefjord (37.400). 
Prosjektleder: Sverre Øyen, tlf.: 33 31 51 50. 
Bevilgning: 635.000,- 

030-16 

Møre og Romsdal 1 

Organisator: Enøk og miljø AS 
Deltakere er fem kommuner i Møre og Romsdal: Averøy (5.600 
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Private grupper 

040-02 

GØ 
Miljø- og ressurseffektive 
næringsbygg - Storebrand Eiendom 

Organisator: Entro Energi AS 
Målet med prosjektet er å utvikle el verktøy til bruk i klassifisering av 
næringsbygg, med hensyn til energi- og effektforbruk, inneklima og 
miljøbelastning. Klassifiseringen vil hjelpe byggeiere. leietakere og 
kjøpere til å bedre bedømme bygningers beskaffenhet. 
Dette vil gjøre det lettere å bl.a. planlegge og selle i verk enøk-tiltak. 
Verktøyet skal tas i bruk på 14 av Storebrands eiendommer som 
denner et enøk-nettverk i henhold til byggoperatørens retningslinjer. 
Prosjektleder: Finn Johnsen, tlf.: 73 87 13 00. 
Bevilgning: 700.000.- 

040-03 

Målstyrt og miljøeffektiv FDVU 

Organisator: Teknologisk Institutt 
Teknologisk lnstituu utfører bl.a. arbeid innen kanlegging og 
implementering av FDVU-opplegg - forvaltning, drift. vedlikehold 
og utvikling av bygninger. I dette prosjektet vil en gruppe av private 
byggeiere gjennomgå en nettverksprosess basen på enøk-avtaler. En 
håndbok for praktisering av FDVU hos byggeiere, utviklet av GRIP 
senter. vil bli utprøvd i gruppen. 
Prosjektleder: Grete Torgersen, tlf.: 22 86 50 00. 
Bevilgning: 400.000,- 

040-04 

Enøk-nettverk i 
Gjensidige Forsikrings eiendommer 

EJI 
Organisator: Entro Energi AS 
Gjensidige Forsikring forvalter ca. 530.000 m2 bygningsmasse. Disse 
eiendommene ønsker Gjensidige å oppgradere til best mulig nivå. For 
å få til deue, kreves en nøye kanlegging av miljø og energi- 
effektivitet. Storebrand har utviklet et opplegg for kanlegging og 
forbedring av bygninger (se prosjekt 040-02). som Gjensidige vil 
benytte seg av. 
Ti av Gjensidiges bygninger i Oslo og Trondheim er utpekt og vil bli 
gjennomgån i en nettverksprosess som også innbefatter drifts- 
personell. nettverkssamlinger, enøk-planlegging. enøk-analyser. 
opplæring og etablering av energioppfølgingssystem. 
Prosjektleder: Finn Johnsen, tlf.: 73 87 13 00. 
Bevilgning: 350.000.- 

040-06 

I Handlingsplan for enøk 
for innehaver og bruker av 
offentlig og privat bygningsmasse 

Organisator: Norges Miljøvernforbund 
Norges Miljøvernforbund er en organisasjon med ca. 1200 medlem- 
mer på landsbasis. Organisasjonen har marken seg spesielt på 
avfalls- og kitdesorteringsområdet og har utviklet en handlingsplan 
som er gjennomføn hos en rekke bedrifter. 
Med utgangspunkt i erfaringer fra avfallsarbeidet vil N M F  utvikle en 
handlingsplan for enøk. Det skal være en plan for bevisstgjøring og 
opplæring av alle som påvirker energibruken i en bedrift. Handlings- 
planen skal bli et verktøy som omfatter prosess og organisering. 
dokumentasjon av gevinster ved ulike enøk-tiltak og øvrig relevant 
informasjon 
Alle bedrifter som deltar i nettverket skal ha en enøk-ansvarlig. 
Gevinster skal være redusen energiforbruk og økt kompetanse om 
energibruk. Bedriftene pålegges å følge opp og rapponere energifor- 
bruk. 
Prosjektleder: Kun Oddekalv, tlf.: 55 31 71 00. 
Bevilgning: 300.000.- 

040-07 

Enøk og EOS ved NKL Bodø 

O 'l-l'>RU,t<" 
... -p 

.,, ,__ ., "' 
- ' l tv1\l-1- 

Organisator: VBB Theorells, Bodø 
NKL Bodø har i den senere tid gjennomføn en rekke enøk-tiltak, men 
det er ennå ikke etablert systemer for systematisk registrering og 
energioppfølging. Det er fortsatt et potensiale for reduksjon i 
energiforbruket gjennom effektivisering og utnyttelse av overskudds- 
varme. 
Prosjektets mål er å 
- framskaffe energidata og drøfte parametre som påvirker energibru- 

ken 
- få en bedre utnyuelse av overskuddsvarme 
- oppnå høyere energieffektivitet gjennom en mer effektiv vareflyt. 

spesielt ved kjøle- og fryserom 
- etablere energiledelse. EOS og rapporteringsrutiner 
Prosjektresultatene skal formidles til alle NKL-avdelinger. evt. 
gjennom nettverksgrupper, 
Prosjektleder: Bjørnar Strømsnes, tlf.: 75 58 30 00. 
Bevilgning: 230.000.- 
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040-08 

Bygningsforvaltning og 
enøk hos Forbrukersamvirket i Alta 

O '!-l'>R(J,f-t" ... .,, 
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Organisator: Nordnorsk Byggekontroll AS 
Prosjektet omfatter en nettverksprosess innen enøk og bygnings- 
forvaltning blant 9 samvirkelag med et samlet areal på ca 13.000 1112. 
Byggeier har i dag ingen systematisk oppfølging av energibruk og 
vedlikehold. 
Byggforvaltning er rammen rundt prosjektet, men aktivitetene er i 
stor grad enøk-relaterte. Aktivitetsplanene følger i stor grad 
opplegget for vanlige nettverksgrupper. 
Prosjektleder: John-Steinar Dahl, tlf.: 78 45 09 80. 
Bevilgning: 230.000,- 

040-09 

Tre boligbyggelag Bergen 

Organisator: Thunes AS 
Ca. 30.000 boliger i Bergen er tilknyttet de tre boligbyggelagene 
BOB, Vestbo og Stor-Bergen Boligbyggelag. Totalt forvaltes 2.5-3 
mil l .  m2. Samle! energiforbruk er 500-600 GWh. 

Målet med prosjektet er å oppnå kostnadsoptimal energiforvaltning 
gjennom samarbeid i et nettverksprosjekt. Delle skal oppnås ved å 
øke kompetansen både i boligbyggelagenes administrasjoner og i 
utvalgte borenslag, Prosjektet skal omfatte både eksisterende 
bygningsmasse og nybygging. Det skal velges ul 12 borenslag som 
totalt sell vil ornfaue 2-3000 boliger i 50-60 bygninger. Hoved- 
aktivitetene er enøk-planlegging og energiledelse. enøk-analyse og 
energioppfølging og opplæring og informasjonskampanjer overfor 
beboere. 
Prosjektleder: Helge Bertelsen, tlf.: 55 28 42 00. 
Bevilgning: 930.000,- 

040-10 

Enøk-nettverk for 
Rica-hoteller 

Organisator: Oslo Energi Enøk AS 
Rica-kjeden fikk i første halvår -97 bevilget midler til et forprosjekt 
for å kartlegge enøk-situasjonen og -potensialet i hotellkjeden. Det 
ble påvist et betydelig energisparepotensiale i de 11 hotellene som nå 
inngår i et hovedprosjekt. 
I hovedprosjektet skal det gjennomføres en enøk-prosess blant 11 
hoteller i Østlandsområdet, i samsvar med retningslinjene fra 
byggoperatøren. 
Prosjektleder: Thor Endre Lexow, tlf.: 22 43 55 30. 
Bevilgning: 734.000,- 
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Øvrige prosjekter 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Informasjon og opplæring 

050-02 

Konferanse om naturlig ventilasjon 

Kontraktspart: Norske Arkitekters Landsforbund 
Prosjektet om fatler planlegging og gjennomføring en åpen konfe- 
ranse om temaet naturlig ventilasjon. Konferansen ble gjennomføn 
høsten 1996. Publikasjonen om naturlig ventilasjon kan bestilles hos 
NAL  Arkitektakademiet. 
Prosjektleder: Frederica Miller, tlf.: 22 60 22 90. 
Bevilgning: I 00.000,- 

050-03 

Kompetanseoppbygging blant 
rådgivende ingeniører. Forprosjekt 

Kontraktspart: Rådgivende ingeniørers forening 
Arkitekter og rådgivere utgjør en viktig gruppe for å gjennomføre 
planlegging av energiriktige nybygg og ombygginger. Nye krav i bl.a. 
byggforskrifter, ny energisituasjon og nyt! innhold i enøk-begrepet, 
hvor også inneklimaet er medtall, gjør at oppdatert kompetanse og 
riktige holdninger ofte er mangelvare i bransjen. 
Ny teknologi krever flerfaglig samarbeid og større faglig 
kompetansebredde innen f.eks. energisystemer. 
Målet med forprosjeket er å kanlegge kompetansebehov innen enøk i 
norske ingeniørbedrifter. Det skal foretas en analyse av den faktiske 
kompetansesituasjonen i bransjen. På basis av deue vil det bli drøftet 
omfang og form på de nødvendige virkemidlene. Rapport foreligger. 
Prosjektledcr:Terje Hugin, tlf.: 22 38 20 90. 
Bevilgning: I 00.000,- 

planlegging av energiriktige nybygg og ombygginger. Nye krav i bl.a. 
byggforskrifter, ny energisituasjon, ny teknologi og nyt! innhold i 
enøk-begrepet, hvor også inneklimaet er medtatt, gjør at oppdatert 
kompetanse og riktige holdninger er mangelvare i arkitektstanden. 
Målet med dette forprosjektet er å fastsette en plan for gjennomføring 
av kompetanseheving innen enøk blant norske arkitekter og 
arkitektbedrifter. 
Det er viktig å først foreta en nærmere analyse av den faktiske 
kompetansesituasjonen i arkitektbransjen. Bl.a. vil det bli gjennom- 
føn en spørreundersøkelse. På basis av dette vil det bli drøftet 
omfang og form på de nødvendige virkemidlene (kurs, konferanser, 
verksteder, litteratur, tverrfaglig samarbeid etc). Rapport foreligger. 
Se også prosjekt 050-10. 
Prosjektleder: Trond Kanstad, tlf.: 22 73 26 22. 
Bevilgning: 100.000,- 

050-05 

Rådgivernettverk i Finnmark innen 
enøk og effektiv byggforvaltning 

Kontraktspart: Finnmark Enøksenter AS 
Målet med prosjektet er å utvikle nettverk og samarbeid mellom 
rådgivermiljøer i Finnmark for å bygge opp kompetanse og kunne 
tilby byggforvaltere tjenester med stor faglig bredde innen enøk og 
effektiv byggforvaltning. Relevante delmål e r :  
- formidle erfaringer/resultater til andre regioner og fagmiljøer 
- etablere samarbeidsforhold mellom rådgivere/RS i Finnmark og 
tilsvarende i andre regioner 
Forutlesting av samarbeidsmodellen har Finnmark enøk-senter 
organisert et enøk-nettverksprosjekt innen Forbrukersamvirket i Alta. 
Se prosjekt 040-08. I tillegg vil det bli gjennomført kurs og opplæ- 
ringstiltak innen rådgiverneuverket. 
Prosjektleder: Torstein Bjerkås, tlf.: 78 43 40 20. 
Bevilgning: 275.000,- 

050-04 

Kompetanseoppbygging 
bransjen. Forprosjekt. 

arkitekt- 

Kontraktspart: Norske Arkitekters Landsforbund 
Arkitekter og rådgivere utgjør en viktig gruppe for å gjennomføre 
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050-06 

Svartjenesten ved Byggforsk 

Kontraktspart: Norges Byggforskningsinstitutt 
Norges Byggforskningsinstitutts svartjeneste er et ledd i instituttets 
informasjonstjeneste som i mange år har gi t t  råd og veiledning til 
publikum og fagfolk innen byggetekniske spørsmål. Tjenesten mottar 
ca. 7000 henvendelser årlig, en god del innen energi- og inne- 
miljøspørsmål. Arbeidet er koordinert med tilbudene fra de regionale 
enøk-sentrene. 
NVE dekker ca I 5% av årets budsjett. 
Prosjektleder: Knut Ivar Edvardsen, tlf.: 22 96 55 00. 
Bevilgning: 300.000,- i 1997. 350.000 ,-i 1998. 

050-07 

Enøk i Forbrukersamvirkets 
miljøbutikk 

Kontraktspart: NKL Organisasjonsavdeling 
Miljøeffektiv drift av Forbrukersamvirkets butikker gir store 
muligheter for besparelser. spesiell innen energibruk. Prosjekt 
miljøbutikk skal legge til rette for al butikksjefer kan drive butikkene 
miljøeffektivt og al butikkene kan ha el miljøvennlig vareutvalg. 
Prosjektet omfatter utarbeidelse av dokumentasjon om enøk og 
tilrettelegging for implementering. 
Prosjektleder: Turid Jødahl, tlf.: 22 89 95 00. 
Bevilgning: 50.000,- 

050-08 

Publikasjon om dagslys bygninger 

Kontraktspart: Lyskultur 
Lyskultur ønsker å supplere sin publikasjonsrekke med en publika- 
sjon om dagslys i bygninger. Utnyttelse av dagslyset har for tiden 
stor oppmerksomhet internasjonalt, og nere og nere i det norske 
fagmiljøet etterspør adekvat informasjon om dette emnet. Viktige 
temaer i håndboken vil bli: 
- dagslysets egenskaper som nyttebelysning 
- tilgangen på dagslys i Norge 
- krav til dagslysanlegg i bygninger 

- dagslysplanlegging 
- ny teknologi for dagslyssystemer 
SINTEF Bygg- og miljøteknikk skal ha det faglige ansvaret for 
publikasjonen. 
Prosjektleder: Odd Arnesen, ti f.: 73 89 58 14. 
Bevilgning: 100.000,- 

050-09 

Lærebøker om WS-regulering 

Kontraktspart: VVS Energi- og Miljøteknisk Forening 
Eksisterende lærebøker innen regulering og automatisering av VVS- 
anlegg er for en stor del foreldet. En rask faglig utvikling tilsier at 
læremateriellet må revideres og suppleres. 
Bok I: VVS-regulering. Forfatter er Arvid Grindal. 
Bok 2: Styring og regulering av tekniske installasjoner i bygninger. 
Forfatter er J. W. Em i Isen. 
Prosjektleder: Leif  Amdahl, tlf.: 22 59 88 00. 
Bevilgning: 150.000,- 

050-10 

Kompetanseoppbygging i arkitekt- 
bransjen. Hovedprosjekt 

Kontraktspart: Det Norske Arkitektakademi 
Arkitekter og rådgivere utgjør en viktig gruppe for å gjennomføre 
planlegging av energiriktige nybygg og ombygginger. Nye krav i bl.a. 
byggforskrifter, ny energisituasjon, ny teknologi og nytt innhold i 
enøk-begrepet, hvor også inneklimaet er medtatt, gjør al oppdatert 
kompetanse og riktige holdninger er mangelvare i arkitektstanden. 
I et gjennomført forprosjekt (050-04) ble kompetansenivået kartlagt 
gjennom spørreundersøkelser og intervjuer i arkitektbransjen. Behov 
og ønsker for kunnskap og videreutdanning ble kartlagt. Basert på 
dette skal det i hovedprosjektet utvikles 10 kurs med tilhørende 
verksteder, som skal gjennomføres i de største byene. I li Ilegg skal 
utgis en spesialutgave av tidsskriftet Byggekunst om energiriktig 
arkitektur. 
Prosjektleder: Trond Kanstad, tlf.: 22 73 26 22. 
Bevilgning: 225.000,- 
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Utviklings- og utredningsprosjekter 

060-02 

Nasjonal standard for energi- 
rapportering og bygnings- 
klassifisering 

Kontraktspart: Norges byggforskningsinstitutt 
Energirapportering fra den enkelte byggeier må gjøres på enhetlig 
måte for å sikre at tallene blir sammenlignbare. Energirapportering og 
datainnsamling om bygningers grunndata er en forpliktelse i enøk- 
avtalene. 
Rapporteringen skal danne grunnlaget for den nasjonale energibruks- 
statistikken. Målet med prosjektet er å utvikle en mal for energi- 
rapportering inkl. bygningsklassifisering. 
Malen vil beskrive hvilke grunndata for bygningene som skal samles 
inn, klassifisering av bygningstyper. felles terminologi og mulige 
korreksjonsfaktorer for innsamlede data. 
Prosjektleder: Lars Myhre, tlf.: 22 96 55 00. 
Bevilgning: 250.000,- 

060-03 

Mal for enkle enøk-analyser 

Kontraktspart: Vestnorsk enøk AS 
For arbeidet i nettverksgruppene er det behov for en ensartet utførelse 
og rapportering av de enkle enøk-analysene som foretas av regionale 
enøk-sentra. 
I prosjektet skal det utvikles en mal basert på standard skjema som 
kan fylles ul av den enkelte saksbehandler. Det skal i tillegg 
utarbeides en veiledning som beskriver kvalitetskrav, detaljerings- 
grad, tidsforbruk, behov for målinger etc. 
Arbeidet koordineres med prosjektet Nasjonal standard for energi- 
rapportering og bygningsklassifisering. Rapport foreligger. Se 
litteraturlisten side 33. 
Prosjektleder: Jan Stenhaug. tlf.: 55 30 75 00. 
Bevilgning: 150.000,- 

060-04 

Prosjektering av glassgårder 
- håndbok 

byggherrer. 
Målet med prosjektet er å utarbeide en håndbok i utforming av 
energieffektive bygninger med glassgårder. Målgrupper er byggher- 
rer, arkitekter, ingeniører og drifts- og vedlikeholdsansvarlige. 
Boken vil omhandle tema som funksjon og komfort, samt energifor- 
bruk i sammenheng med termisk inneklima, lysbruk. tetthet, og 
luftkvalitet. Utgivelse våren -98. 
Prosjektleder: Ida Bryn, Erichsen og Horgen AS, tlf.: 22 02 63 00. 
Bevilgning: 500.000,- 

060-05 

Energioppfølging i yrkesbygg 

Kontraktspart: Trønder-enøk AS 
I forbindelse med igangsetting av nettverksgruppene er det behov for 
en ensartet opptreden ved etablering og gjennomføring av energi- 
oppfølging av yrkesbygninger. Det har vært et stort behov for en 
veileder som definerer nivå, teknologi og kostnader. 
Målet med prosjektet er å skaffe oversikt over eksisterende energi- 
oppfølging, evaluere energioppfølging som hjelpemiddel i bygg- 
forvaltningen og standardisere rutinene rundt energioppfølging. 
Rapport foreligger. Se liueraturlisten side 33. 
Prosjektleder: Hans Olav Ness, tlf.: 73 96 86 16. 
Bevilgning: 150.000.- 

060-06 

Regenerative varmegjenvinnere 
- vurdering av inneklimarisiko 

Kontraktspart: SINTEF Bygg og miljøteknikk 
En kartlegging av energiforbruket i glassgårder har vist at over 
halvparten av disse har et energiforbruk på 3-400 kWh/m2 pr. år. 
Delle er langt over det normale for vanlige kontor- og service- 
bygninger. Til tross for en rekke forskningsprosjekter på dette feltet 
har tydeligvis ikke kunnskapen nådd ut til de prosjekterende og 

Kontraktspart: Erichsen & Horgen AS 
Regenerative varmegjenvinnere (roterende og varmevekslere) blir av 
mange forkastet som løsning på grunn av problemer med lekkasje og 
luktoverføring. Lekkasjen er funnet å kunne være opptil 20%. 
Regenerative varmegjenvinnere er imidlertid vesentlig bedre 
energimessig. Lekkasjeproblemet vil øke med kravet om økte 
luftmengder. Det er derfor et behov for å få vurdert inneklimarisikoen 
ved bruk av regenerative varmegjenvinnere. 
Målet med prosjektet er å undersøke og beskrive de fysiske, kjemiske 
og mikrobiologiske forhold omkring slike anlegg. og gi retningslinjer 
for utforming og drif t  av slike varmegjenvinnerne for å minske faren 
for uheldige inneklimaeffekter. Rapport kan bestilles hos Skarland 
Press. 
Prosjektleder: Ida Bryn, tlf.: 22 02 63 00. 
Bevilgning: 250.000,- 
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060-09 

Energi- og effektbudsjett 

Kontraktspart: FRES Bygg ved Norsec AS 
Prosjektet skal munne ul i en avklaring av begrepet «energiramme» 
for bygg. En «energiramme» kan i den nye plan- og bygningsloven 
erstatte det klassiske isolasjonskravet. Et energi- og effektbudsjett vil 
bli et viktig hjelpemiddel for å kunne vise hvordan energirammen kan 
oppnås. 
Prosjektet skal utvikle en metodikk for energirammeberegning med 
forslag i i i  budsjettsystem og prosedyrer for saksbehandling. også for 
eksisterende bygg. 
Prosjektleder: John Kristian Magnussen. tlf.: 76 96 73 50. 
Bevilgning: 150.000,- 

060-10 

Standardisering av dataformat for 
EOS 

Kontraktspart: FRES Bygg, ved Oslo Energi Enøk AS 
Dataprogrammer for energioppfølging i bygninger har vært lite 
samkjørte i måten å organisere data på. I delte prosjektet vil det bli 
utviklet el felles dataformat slik al utveksling av data mellom 
programmer og overføring av data til felles databaser blir enklere. 
Prosjektleder: Bjørn Borgnes, tlf.: 22 43 57 29. 
Bevilgning: 75.000,- 

060-11 

Informasjons- og opplæringsopplegg 
for EOS 

Kontraktspart: FRES Bygg v/ Oslo Energi Enøk AS 
I 1996 fikk Byggoperatøren utarbeidet en arbeidsrapport om status 
innenfor energioppfølgingssystemer (EOS), med forslag til et 
opplegg for praktisering av EOS. Som en videreføring av dette 
arbeidet vil det bli laget et standard undervisningsopplegg for EOS- 
opplæring, som de regionale enøk-sentrene kan benytte i sin 
virksomhet. Det skal videre utarbeides en veileder for driftspersonell 
og en informasjonsbrosjyre for byggeiere. 
Prosjektleder: Bjørn Borgnes, tlf.: 22 43 57 29. 
Bevilgning: 175.000,- 

oppvanningsmåter i utbyggingsområdet. Studien skal vurdere ulike 
konsekvenser ved valg av energisystem. dvs. økonomi. driftssikker- 
het. miljø etc. Videre skal vurderes hvordan potensiale! for energi- 
fleksibilitet kan utvikles og realiseres i nye utbyggingsområder. 
Utredningen og rapporten vil bli presentert for politikere og 
administrasjon i kommunen. 
Prosjektleder: Stål A. Alfredsen, ur. 52 73 43 12. 
Bevilgning: 75.000,- 

060-13 

Natvent - naturlig ventilasjon 

Kontraktspart: Norges byggforskningsinstitutt 
NATVENT er el EU-prosjekt der formålet er å introdusere energi- 
sparende ventilasjonsløsninger i kontorbygninger baser! mest mulig 
på naturlig ventilasjon. EU-prosjektet har sju land som deltagere. 
NB Is hovedvirksomhet i prosjektet er utvikling av et lav-trykks 
ventilasjonssystem. Det skal bygges et demo-anlegg i laboratoriet 
som skal vise at ventilasjonsanlegg i kontorbygninger kan utformes 
langt mer energieffektivt enn tradisjonelle anlegg. Anlegget vil også 
vise al det er mulig å kombinere effektiv varmegjenvinning med 
ventilasjonssystemer som utnytter naturlige drivkrefter. 
NBI deltar også i utarbeidelsen av en håndbok om emnet, og det skal 
videre utvikles programvare for beregning av energiforbruk og 
luftmengder i bygninger med naturlig ventilasjon. 
Prosjektleder: Jørn Brunseil, tlf.: 22 96 55 00. 
Bevilgning: 225.000.- 

060-14 

Energieffektiv ventilasjon - innføring 
av spesifikk vifteeffektfaktor 

060-12 

Utredning om fleksibel varme- og 
energiforsyning i Haugesund 

Kontraktspart: Statsbygg 
Spesifikk vifteeffekt-faktor (SVE-faktor) er et mål for hvor effektivt 
ti l- og fraluft distribueres i et ventilasjonsanlegg. Del er ikke uvanlig 
at denne faktoren er opp mot 7,5 i dagens ventilasjonsanlegg. Med 
gunstig utforming av kanalføringene og riktig valg av motorer og 
vifter, kan faktoren len bringes ned til 2,5 eller lavere. I de danske 
byggeforskriftene er kravet satt til 2,5. 
Innføring av SVE-faktor i Norge vil først og fremst gjøre 
ventilasjonsanleggene mer energieffektive, men de vil også bli 
mindre støyende og enklere å innregulere. A l t  delte vil redusere 
driftsutgiftene til byggeier. 4-5 bygninger skal analyseres og SVE- 
faktor beregnes. 
Prosjektleder: Finn Valasjø, tlf.: 22 24 28 00. 
Bevilgning: 160.000,- 

Kontraktspart: Haugesund Kommune 
Haugesund kommune står foran utbygging av et større område med 
800 boenheter, skoler, servicebygg og private næringsbygg 
I prosjektet vil det bli gjennomført en studie av aktuelle 

30 



Bygningsnettverket. Årsrapport 1997. 
7. Øvrige prosjekter 

Forsøks- og demonstrasjonsprosjekter 

070-03 

Energioppfølging av varmepumpe. 
Lærdal vegstasjon 

Kontraktspart: Statens Vegvesen. Vegdirektoratet 
Ved Lærdal Vegstasjon ble det i I 996 installert en vann/vann- 
varmepumpe som arbeider med saltholdig grunnvann som varme- 
kilde. Beregnet ytelse er 33kW med effektfaktor på 3.5. 
Prosjektets mål er å foreta en nøyaktig energioppfølging over to år 
for å kunne evaluere energieffektive varmepumpetyper for Statens 
vegvesens eiendomsmasse på ialt 373.000 m2. 
Prosjektleder: Ingolf Budeng. tlf.: 22 07 32 86. 
Bevilgning: I 00.000.- 

070-04 

Prosjektkonkurranse 
Green Building Challenge '98 

Kontraktspart: Statsbygg 
Green Building Information Council og Natural Resource Canada 
skal gjennomføre en verdensomspennende konkurranse om 
miljøvennlige bygninger, med påfølgende konferanse i 1998. 
Konkurransen omfatter både bygg i designfasen og eksisterende 
bygninger. 
Parallellt med utvikling av retningslinjer for vurdering av bygnin- 
gene, vil et internasjonalt ekspertpanel velge ut deltakende bygnin- 
ger. 
Prosjektet vil bidra til overføring av den siste teknologiske utviklin- 
gen innen miljøriktige bygninger, herunder energiteknologi, til og fra 
norske fagmiljø. 
Prosjektleder: Stein Rognlien, tlf.: 22 24 28 00. 
Bevilgning: I 00.000,- 

070-05 

Etterprøving av varmepumpe ved UiB 

Kontraktspart: Statsbygg 
Varmepumpen ved Universitetet i Bergen er unik i Norge. Det er 
tidligere brukt ca. 11 mill. kr. av statlige enøk-midler til installasjo- 
nen. Målet med prosjektet er å foreta en vurdering og etterprøving av 
varmepumpeanlegget, både systemløsning, sikkerhet, drift og 
vedlikehold, økonomi og miljø. Det skal utgis en informasjons- 
brosjyre om anlegget for å spre erfaringene til bransjen og blant 
byggeiere. 
Prosjektleder: Hilde Rustad, tlf.: 22 24 28 70. 
Bevilgning: 330.000,- 

070-06 

Energieffektive løsninger for nybygg 
og ombygging ved Grong barne- og 
ungdomsskole 

Kontraktspart: SINTEF Arkitektur og byggteknikk 
Ombygging og utbygging av skoler er meget aktuelt nå p.g.a. nye 
skolereformer, krav til inneklima og manglende vedlikehold. I dette 
prosjektet vil utbyggingen av Grong barne- og ungdomsskole vise 
løsninger innen energi og miljø som har stor overføringsverdi til 
andre skoler. Prosjektet er støttet av EU-programmet Thermie. 
Energidelen av prosjektet omfatter forenklet ventilasjons- og 
dagslysutnyttelse. 
Prosjektleder: Karin Buvik, tlf.: 73 59 26 20. 
Bevilgning: 400.000.- 

070-07 

Lysaker Torg bygg A - etterprøving 
og måling av nytt ventilasjonsanlegg 

Kontraktspart: SCC Løser AS 
Lysaker Torg blir bygget ut av Eeg-Henriksen Eiendom og er et 
pilotprosjekt der innemiljøet har spesiell fokus. ABB Mi l jø har 
hovedansvaret for alle installasjoner og hovedentreprisen ved 
utbyggingen. Bygningen er tilknyttet fjernvarme- og fjernkjøle- 
leveranse. For å utnytte tilføn energi best mulig. er det montert 4 
varmevekslerer i varmesentralen. I ventilasjonsaggregatet er bare ett 
batteri for all energioverføring i fonn av gjenvinning, varmetilskudd 
og kjøling. 
For å etterprøve og måle installasjonene har SCC Leset engasjert to 
diplomstudenter fra Høgskolen i Narvik, sivilingeniørstudiet. 
Prosjektbevilgningen vil dekke noe av utgiftene til denne etter- 
prøvingen og til formidling av resultatene fra målingene. 
Prosjektleder: Olav Rådstoga. tlf.: 22 20 33 00. 
Bevilgning: 20.000,- 

070-08 

Forretnings- og industribygg med 
solvarmet og bygningsintegrert 
sandlager 

Kontraktspart: ABT Eiendom A/S 
ABT Eiendom på Karmøy skai oppføre et forretnings- og industri- 
bygg på ca. 700 m2. Bedriften ønsker et bygg med en god miljø- 
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profil og et energisystem med god fleksibilitet og lave energi- 
kostnader. Energisystemet skal baseres på utnyttelse av solvarme 
både via oppvarming av vann i solfangeren og ved luftsirkulasjon. 
l.avtemperarurvarmen skal brukes til gulvvarme, varming av 
forbruksvann og ventilasjonsluft. Solenergiløsningen vil sikre en 
dekningsgrad for oppvarming på minst 50%. 
Solenergianlegget med sandlageret er unikt i Norge og vil kunne bli 
et godt demonstrasjonsprosjekt der systemets egnethet, inneklima, 
miljø, energieffektivitet, økonomi og komfort vil bli vurdert. 
Prosjektleder: Thorleif Waage Gismervik, tlf.: 004532962700. 
Bevilgning: 300.000,- 

070-09 

Varmepumpeanlegg i boliganlegg 

Kontraktspartner: Levanger Boligbyggelag AL 
Sjøbadet borenslag ulknyttet Levanger BBL ligger like ved sjø, og 
forutsetningene for å bruk av sjøvarme er gode. Varmen hentes fra en 
I 650 111 lang kollektor nedgravd i fjæra. Energisentralen består av en 
35 Kw varmepumpe som dekker 50% av effektbehovet og 70% av 
varmebehovet. Prosjektet er planlagt med gulvvarme i alle oppholds- 
rom - vannrør i betong i baderom, vannrør i len gulvkonstruksjon 

forøvrig. Boligene blir i tillegg utstyrt med balansert ventilasjon og 
varmegjenvinning. 
Prosjektet skal brukes som visningsobjekt under NBBLs bolig- 
konferanse i Steinkjer høsten 1998. 
Prosjektleder: Ola Aune, LBBL,  tif".: 74 08 08 44. 
Bevilgning: 520.000,- 

070-10 

Energi- og miljøeffektiv barnehage 

Kontraktspartner: Oslo kommune, bydel 3 
Bydel 3 i Oslo ønsker å oppføre en miljøriktig barnehage i Blindern- 
veien. I tillegg I i i  en helhetlig miljøprofil, skal barnehagen bygges 
med en hybrid ventilasjonsløsning - delvis naturlig ventilasjon - og 
et energifleksibelt oppvarmingssystem. Barnehagen skal planlegges i 
henhold til GRIPs veileder for miljøriktig prosjektering. Prosjektet 
finansieres i samarbeid med ØkoBygg-programmet og Husbanken. 
Prosjektleder: Trond Kanstad, tlf.: 22 73 26 22. 
Bevilgning NYE: 200.000,- 
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Oversikt som viser tilført 
spesifikk energibruk i 
kWh/m2 oppvarmet 
areal for de enkelte 
kontorbygningene (kode 
31). 

Oversikt som viser tilført 
spesifikk energibruk i 
kWh/m2 oppvarmet 
areal for de enkelte 
skolebygningene (kode 
61). Se kommentarer i 
fig. 5.2. side 19. 

Oversikt som viser tilført 
spesifikk energibruk i 
kWh/m2 oppvarmet areal 
for de enkelte helse- 
bygningene (kode 7). 
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Bygningsnettverket. Årsrapport 1997. 
Vedlegg 

Antall Bruks- Oppvarmet 
Bygningstype bygg areal areal _ ......... ..:- ...... . -- 

I alt 338 1 786 111 1716335 
- 

2 Industri- og lagerbygninger 8 22 814 22 690 
21 Industribygning -- 8  22 814 22 690 

212 Verkstedsbygning - -- : 7 16399 16 275 - 
213 Produksjonshall - - 6415 6 415 .. 

3 Kontor- og forretningsbygg 74 436 294 409477 
31 Kontorbygning 61 422 609 396 018 

311 Kontor og administrasjonsbygning, rådhus 33 142 870 137 413 
319 Annen kontorbygning 26 275 239 254 605 

32 Forretningsbygning :::: 13 13 685 13 459 
321 Kjøpesenter, varehus -..-: ' -. 4 7 809 7 682 
322 Butikkbygning --::.:.:- 8 - 4 676 ""' 4 577 
329 Annen forretningsbygning  1 200 1 200 

4 Samferdsels- og kommunikasjonsbygning 20 29171 26 616 
41 Ekspedisjons- og terminalbygning 15 16 730 14 808 

411 Ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn 2 2 895 £ 2 370 
412 Jernbane og T-banestasjon 12 11 835 10438 
415 Godsterminal 13 2 000 2 000 -:  43 Garasje- og hangarbygning 1 053 1 053 
432 Bussgarasje, trikkestall, lokomotivstall .=---- 1 1 053 1 053 

44 Veg- og biltilsynsbygning 4 
. 

11 388 10 755 . - -· 441 Biltilsynsbygning 3 r 8 985 8 352 
442 Driftssentral for vegvesenet - -- -· 2 403  2403 

5 Hotell og restaurantbygg 18 131 791 120 073 
51 Hotellbygning 

1 
. 14 128 021 116 970 . . 

511 Hotellbygning - -· 14 = 128 021 116 970 
52 Bygning for overnatting -- - ·- -- 3 3164 t 2 478 . ' - · : .   

521 Hospits, pensjonat - 1-;.. ·1 1 017 826 ' " ' : : : :  . . .    . , ._ . . :  

529 Annen bygning for overnatting =.• - . : i .  ·+ 450 
 

450 
53 Restaurantbygning ... -=, •;_•tl't 606 625 -- 

531 Reataurantbygning, kafebygning 606 625 

6 Kultur- og forskningsbygning 163 815 179 797 010 
61 Skolebygning l - 125 504 286 489 628 

611 Barnehage, lekepark - 7 3 216 3042 
612 Grunnskole .. 4+="" 

88 315 439 309 097 - l -··-··: 
613 Videregående skole -- - --= 25 163 837 156 354 

62 Universitets- og høgskolebygning 19 233 534 230 405 
621 Bygning med integrerte funksjoner, auditorie, mv. 11 151 492 153 234 
622 Spesialbygning 7 75 042 70 171 
629 Annen universitets- og høgskolebygning 1  7 000 7000 ··- 64 Museums- og biblioteksbygning 

. -; 
3  21 852 22 528 7:ua 641 Museum, kunstgalleri -· ..:....:-!:! l"-"" 1 6 456 6 656 

642 Bibliotek, mediatek .;- .... --- .. _ £  2 15 396 15 872 
65 Idrettsbygning -:.:--;.::.---..-. .. , ..... 12 50 241 49 611 - : : : : . ; . . . -  

651 ldettshall, gymnastikksal -nw::..:f ¾-;:: ·;i 

7 22 946 22 234 
652 Ishall - - ra£='. 1 8 256 8 256 :r __ _,aa; . - : : : : -  
653 Svømmehall 21ii':a:ii:;r:·;;1L 2 4 839 4 839 
659 Annen idrettsbygning i : ; . ; r , ; ·   -: 1 9 700 10 000 

66 Kulturhus - -  3 4 243 3 815 
662 Samfunnshus. grendahus ::::.. .i::::: %re'- - 2 a 4 063 3 695 
663 Diskotek, ungdomsklubb  _ .E. 1 180 120 

67 Bygning for religiøse aktiviteter  ::.- 1 1 023 1 023 
671 Kirke, kapell =t- '3 ..., -; 1 1 023 1 023 

7 Helsebygning 52 333 223 322 830 
71 Sykehus 4 156 286 151 653 

711 Lokalsykehus 53146 53 146 
712 Sentralsykehus 40 090 35 457 
714 Spesialsykehus 1 25 212 25 212 

72 Sykehjem 44 168 447 162 815 
721 Sykehjem 32 125 071 120 686 
722 Bo- og behandlingssenter 11 41 328 40 119 
723 Rehabiliteringsinstitusjon 1 2 048 2 010 

73 Primærhelsebygning 4 8 490 8 362 
732 Helse- og sosialsenter, helsestasjon 4 8 490 8 362 

8 Fengselsbygning, beredskapsbygning m.v. 3 17 639 17639 

Oversikt over bruksareal og 82 Beredskapsbygning 3 17 639 17 639 

oppvarmet areal i bygnin- 
821 Politistasjon 2 13 897 13 897 
822 Brannstasjon, ambulansestasjon 3 742 3 742 

gene som har rapportert 
grunndata i 1997. 
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