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Hyggelig å være her !

Geir Andersen

Leder energi i bygg – Vestregionen

Teknisk leder Drammen Eiendom KF



Klimaprosjektet – Delprosjekt : Energi i bygg.

• Spart kWh er miljøtiltak – ikke bare sparte kroner.  

• Må redusere bruk av fossile energibærere.

• Vår vannkraft bør i mindre grad benyttes til varmeformål.

• Olje/el varme bør erstattes med ny fornybar energi

Dette gjelder både nye og eksisterende bygg 



Samlet areal og energibruk  Vestregionen

320.000.0001.800.000Sum 

12.000.00070.000Barnehager

8.000.00040.000Kulturbygg

20.000.00080.000Idrettsbygg

40.000.000200.000Adm bygg

40.000.000160.000Sykehjem

200.000.0001.250.000Skoler

kWhAreal m2Bygg

20 mill kWh ny fornybar – 50 mill kWh olje/el kjeler – 90 mill kWh panelovner ?  Stort konverteringspotensiale. 

Varmeandel



Mål : Energigruppe Vestregionen

Område 1: Energireduksjon i kommunale bygg 
Reduksjon i alle nye og eksisterende bygg skal skje slik: 

A. Eksisterende bygg: 
- Min. 15% i løpet av 3-års perioden (2008 - 2010) 

- i tillegg vurdere konsekvenser/energitype/og -bærere 

B. Nye bygg: 
- 50% av alle nybygg skal være lavenergibygg i løpet av 3 år

C. Referansebygg - passivhus/-bygg - i alle kommuner: 
- i regionen skal det være/oppføres 3-4 referansebygg i perioden (spredt i 

regionen) 

D. Dessuten skal: 
- alle kommuner ha forpliktende fokus på større arealeffektivitet i alle bygg 

- samme fokus legges også på reelt flerbruk/flerbruksmuligheter i alle bygg. 



Eksisterende bygg   

kWh/m2

Normalt før Enøk

Oppnådd pr. i dag eksisterende skoler

Grense før dårlig inneklima

Nye tiltak

Tid

200 kWh/m2 

180 kWh/m2

165 kWh/m2

?? kWh/m2 

Enova tall 2007

Eks.  Skole



Energibesparelse – aktivitet gir resultat

1. Brukeradferd 

2. Optimalt driftet , tidstyringer m.m

3. Enkle enøktiltak

4. Større tekniske tiltak.

5. Bygningskropp. 

6. Nybygg 
1. Lavenergi 

2. Passivhus 



Energiledelse – Kartlegging/måling

1. Oppvarmet areal  

2. Energibruk

3. Energigradtall

4. Andel temperaturavhengig forbruk.

5. Spesifikk tilført energibruk kWh/m2

6. Vurdere mot normtall ( Byggår, areal , fyranlegg ) – bruk og utforming

7. Fordele på energibærere 

Viktig å ha orden, men også en mulighet til ”å kjøre seg fast bak en PC ”
Ikke glem å fokusere på enøk-aktivitet på byggene  !!!!



Energiledelse – Kvalitetssikring 

Oversikt på de enkelte bygg 

1. For enkelt å kunne vurdere energibruk kWh/m2 
• Eksempel gml. skole under 120 og over 250  noe rart ? 

• Det er for mange gamle bygg som er lavenergi / passivhus. 

• Det er også noen meget høye tall   - Badstu ? 

Kan areal være inkl garasjer , stor kalde loft m.m. ? Eller glemt oljebruk osv.

Bygg under ombygging og bare i bruk deler av året ? 



Måling av energireduksjon

Måling av endring forbrukstall

• Enøktiltak gjennomført i 2009 er ikke fullt målbare før  2010 er gått. 

Og tallene tar det over ½ år å få frem ( Hvis ikke godt EOS-anlegg)

• Det vi har gjort ,og gjør i 2009 vet vi ikke effekten av før annet halvår 

2011. ( Vi kan ikke sitte passive og vente til høst 2011 ) 

• ”Håper det går bra metode !”

Måling av aktivitet med energimåltall

• Aktivitet gir resultat : Kan måles som budsjett når midler er bevillget

og som resultat når tiltak er gjort. Bruker Enova tall fra tiltakspakke



Oppfølging ved å kun måle energibruk

2009 - tiltaksutførelse 2010 Virkning av tiltak 2011Rapportert tiltak

Er det motiverende ?



Eksempel på energimål

Mange bekker små…
Basert på energimål i Enova’s tiltakspakke



Hvordan sikre aktivitet og skape resultater

Forutsetning

• (Tid og Penger) x Kompetanse x Engasjement

Metode 

• Fokusere på tiltak og energimål

Hva kan ENOVA bidra med for å sikre nødvendig engasjement hos 
de som faktisk ser gode løsninger ?  


