
Oljefri-kampanjen takker for støtte fra
Miljøverndepartementet i 2010 og 2011!

Klimakampanje mot
borettslag og sameier høsten 2011

- Her vil vi vise fram noe av det
vi har gjort i årets kampanje!



Gammel oljetank utstilt foran Nationalteatret stasjon
i kampanjeukene













For- og bakside på plakat på utstilt oljetank. Også hengt på oljefyrte boligbygg.



For- og bakside
på løpeseddel
delt ut ved
utstilt oljetank



Annonse i Aftenposten Aften uke 46 og 47 og Lokalavisene Oslo uke 46



Oppsøkende arbeid mot
oljefyrte boligbygg

- Direktebrev sendt i posten til 1200
beboere i 150 oljefyrte borettslag som
ikke kan få fjernvarme. Mottatt i uke 46

- Oppfordring til beboere om å påvirke
styret i borettslaget til å starte prosessen
med å bli oljefri, ved å rive av slipp
brevet eller sende ferdigskrevet epost
gjennom våre nettsider

- Vi ringte opp et utvalg av mottakerne
og hang plakater på døra til et utvalg av
disse borettslagene, inviterte til temakveld og
tilbø befaring



Temakveld for borettslag/sameier hos Usbl 23.11.11

Program:

- Velkommen!
- Hvorfor oljefritt Oslo innen 2020?
- Hvor mye kan man få i støtte og lån fra Klima- og energifondet, og
hvordan går man fram?
- Byggeiers ansvar for oljetank
Jenny Skagestad, Oslo kommune Bymiljøetaten - Enøk

- Film om Lønnealléen borettslag på Tveita som har byttet fra
oljefyring til pellets og satt i gang energisparende tiltak (laget av Klimaløftet)

- Hva er fjernvarme og hvem kan koble seg på?
Erik Nyfelt, Hafslund Fjernvarme

- Miljøvennlig energiforsyning i borettslag. Om bioenergi, store
varmepumper, sol, enøkanalyser og energieffektivisering.
Kristoffer Laskemoen, AF-gruppen

- Hvordan få med seg alle beboerne på å bli oljefri og spare energi?
Trond Hagen, Usbl

- Få hjelp til å finne seriøse tilbydere av miljøvennlig varme:
www.oljefri.no
Laila Borge, Naturvernforbundet

- Demo av lyspærer - Reklame for enøkkurs for beboere
Astrid Bjerke, Grønn Hverdag

Det var stands i lokalet der man før og etter programmet kunne
ta en prat med:

- Leverandører av miljøvennlige oppvarmingsløsninger til små og
store borettslag og sameier

- Oslo kommune om støtteordningen og enøkanalyser

- Hafslund Fjernvarme om fjernvarme og hvor nettet ligger

- Naturvernforbundet med prosjektet www.oljefri.no

- Boligbyggelaget Usbl om store prosjekter i borettslag og sameier

- Grønn Hverdag: Enøktips til beboere i borettslag og sameier

http://www.oljefri.no/
http://www.oljefri.no/
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Annonse i Lokalavisene Oslo uke 47





Bolig og miljø nr 4, 2011, OBOS’ kundemagasin til styrer



Bolig og miljø nr 5, 2011
OBOS’ kundemagasin til styrer



Usbl-nytt nr 5, 2011



Sameiet Duggveien 5 på Teisen: Tanken var lekk - bergvarmepumpe fra 2009

- Byggeår 1960, 720 kvadratmeter, 3 etasjer, 12 boenheter, ca 25 beboere
- Brukte 14 000 liter fyringsolje i året, strøm som spisslast.
- Oljefyringen ga 37 tonn CO2-utslipp i året, utslipp som fra 18 biler
- Kostnad varmepumpe 430 625 kr, tilskudd 69 601 kr, lån på resten 382 390 kr
- Kostnaden fjerning av oljefyr og tank 45 625 kr, tilskudd 30 000 kr
- Beregnet innsparing på 5-7 år, deretter reduserte årlige utgifter til varme
- Fjernet 6,6 tonn forurenset masse etter lekk tank, kostet 13 300 kr



Sameiet Feddersens gate 6 på
Torshov nesten oljefri med
luft/vann-varmepumpe:

- 30 leiligheter
- Varmepumpa står på taket og

verken syns eller høres
- Fungerer bra ned til 10-15

kuldegrader.
- De kaldeste dagene slår

varmepumpa seg av, og en
elektrisk kjel slår seg på.

- Om strømprisen er høyere
enn oljeprisen, slår oljekjelen
seg på. Dermed bruker de lite
olje.



Sameiet Hjørungavåggata 3 på Frogner oljefri med bergvarmepumpe
• 6 boenheter, ca 900 kvadratmeter
• Bergvarmepumpe med tre energibrønner installert høsten 2011
• Oljetanken er gravd opp og fjernet
• Ønsket et alternativ til den forurensende og dyre oljefyren, men kunne ikke få fjernvarme.
• På Naturvernforbundets nettside oljefri.no bestilte de tilbud fra leverandører av ulike

alternativer. De likte løsningen med bergvarmepumpe som de fikk tilbud på fra firmaet
Elektropluss, men dette var også den dyreste investeringen.

• Fikk 120.000 kroner i støtte + lån fra Oslos klima- og energifond
• Kuttet klimagassutslippene sine med nesten 47,5 tonn CO2 i året, tilsvarende utslippet fra

20 personbiler.



Louisegate 17 på Bislett
oljefri med fjernvarme i 2008:

- Blokk fra 30-tallet, 24 leiligheter
- Forbruk: 320 000 kWh i året
• Brukte 40 000 liter olje i året.
• Kuttet 106 tonn CO2 per år, det

tilsvarer 51 personbiler
• 50 000 kr tilskudd til påkobling

fjernvarme, 23 625 kr fjerning av fyr
og tank

• De fleste i nabolaget har gått over til
fjernvarme,
- det merkes på luftkvaliteten

• Sameiet slipper all administrasjon
med å optimalisere driften, kjøpe inn
olje, vedlikeholde, anlegget og
reinvestere.



Geitmyrsveien borettslag på St Hanshaugen oljefri med bergvarme
- 5 leiligheter, 15 beboere
- Brukte ca 9000 liter olje, pluss ca 24.000 kWh strøm, kostet ca 105.000 kr/år
- Vil spare 60-80 000 kr i året på oppvarming
- De fikk ca. 80.000 kroner i tilskudd
- Lånte 325.542 kroner
- Fjernet innendørs oljetank, fikk 10-15 m2 ny plass og kinosal i kjellern!



Lønnealléen borettslag på Tveita oljefri med pellets:
- 204 leiligheter i 3 blokker
- Pelletsfyren har en kapasitet på 500 kWh. I tillegg har hver blokk en strømkjele
med kapasitet på 300 kWh til spisslast på kalde dager.
- Fikk 1 million i tilskudd
- Innførte individuelle energimålere; - det har kuttet energibruken
- Tiltakene kuttet oppvarmingskostnadene med 400 000 kr årlig
- Nedbetalt etter 5-7 år, da kan husleia settes ned
- Sparer 450 tonn CO2 årlig


