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Vårt  

fokusområde 
 

Bidra til å etablere en effektiv helhetlig forvaltning for 

Forsvarets samlede eiendomsmasse  

 

 Bidra til optimalisering ved nybygging og ombygging knyttet til 

Forsvarets omstilling og konsentrasjon av virksomheten 

 
Ønsker å påvirke adferd 

Fremme bedre ressursutnyttelse 

Økonomiske besparelser 

Bygge opp system som aktivt styrer og sikrer høy effektivitet 



Hvor går vi 
1. Automatisere arbeidsprosesser.     

 Energiregistrering, Energianalyser, 

 Leieforhold, E-Læring, Regulering,   

 Fakturering, Avtaler etc. 

 

 

2. Utvikle system for å ivareta kundens behov 

 

3. Kommunikasjon på tvers av organisasjoner og divisjoner 



Kvalitet 

  Økonomi 

    Effektiv drift 

 

     = energiledelse 

               SE-TENKE-BESLUTTE-HANDLE 

 

Mengderegulering 
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 Effektiv drift 

Energiledelse består av 6 

Hovedaktiviteter: 

 
1  Vedlikehold av energiledelse (kommunikasjon) 

2  Energioppfølgingssystem (EOS) 

3  Handlingsplan med årlige tiltakspakke (ENØK) 

4  Opplæring/informasjon/motivasjon (Kvalitet) 

5  Nettverkssamlinger (Relasjoner) 

6  Rapporter (Forutsigbarhet) 

 





Oppfølging via 

energinet 



Fordeler med Automatisk EOS 

1. Fokus og forankring i hele organisasjonen 

2. Fra totalrapporter til detaljrapporter 

3. Budsjettering, kostnads- og forbrukskontroll  

4. Avdekke avvik /Verifisere utslippsreduksjoner 

5. Underbilag ved fakturering 

 

 



Energimål - energiledelsesprosjektet 

1.7 2011 (rapportert 1.9.2011): 

 

 

90 GWh  energieffektivisering 

75 GWh  konvertert til bioenergi eller 

varmepumper 

 

 

Vil gi en reduksjon i utslipp på 57.000 tonn CO2/år  



Resultater pr 30.06.2011 

Energieffektivisering:  94,0 GWh 
 

Energikonvertering: 

   

59,0 GWh 
 

Kilde forsvarsbygg 

Forsvarsbygg 



Hvordan verifiseres besparelsen 

Vi har benyttet International Performance Measurement and 

Verification Protocol (IPMV) som mal for verifisering.  

 

Denne benytte annerkjente metoder for å verifisere 

energibesparelser i prestasjonskontrakter. 

Energiledelsesprosjektet kan gjennom konkrete og 

detaljerte målinger dokumentere at energibruken i 2011 

hadde vært høyere, og at energiproduksjonen 

med ikke fornybare ressurser hadde vært 

større uten prosjektets oppfølging og fokus

Energiledelsesprosjektet kan gjennom konkrete og 

detaljerte målinger dokumentere at energibruken i 2011 

hadde vært 94 GWh høyere, og at energiproduksjonen 

med ikke fornybare ressurser hadde vært 59 GWh 

større uten prosjektets oppfølging og fokus 



Hvilke korrigeringer foretas 

 Utetemperaturkorrigering 
Målt årlig energibruk korrigeres i forhold til utetemperatur for basisår mot aktuelt år.  Kun energibruken som går til 

oppvarming korrigeres(50-60%).  For temperaturkorrigering brukes målt utetemperatur eller graddager for 

gjeldende sted. (Målinger viser at det fra Bodø og nordover har vært 10-15%   kaldere i 2010 enn i basisår 2006.  

Fra Trondheim og sørover har det tilsvarende vært 20-25%  kaldere.)  

 Vindkorrigering 
Der hvor målinger kan dokumenter en økt energibruk som følge av variasjon i vindhastighet ved samme 

utetemperatur vil energibruken bli korrigert for dette.  (Andøya er kartlagt spesielt i så henseende.  Innsamlede 

data her viser at energibruken ikke påvikes av vind og at det er minimal variasjon i vindhastighet fra basisår.)    

 Arealkorrigering 
Økning i areal korrigeres ved at spesifikk energibruk (kWh/m2) gis en fast verdi basert på byggetype og/eller snitt av 

eksisterende bygg sin energibruk ved oppstart av prosjektet (basisår). 

 Aktivitetskorrigering 
Økt/redusert militær aktivitet og øvelser korrigeres i forhold til konkrete økte/reduserte målinger på energibruken.   

 Tidskorrigering 
ENØK-tiltak blir gjennomført over hele året.  Kostnaden med tiltaket blir belastet det året de er ferdigstilt mens 

resultatet ofte fremkommer året etter.  Energiprosjektet har valgt å beregne årlig besparelse og konvertering 

basert på målt energibruk etter ferdigstillelse. (Hvis et tiltak blir ferdig i september, vil målinger i oktober til 

desember danne grunnlaget for beregnet årlig energibruk.) 



Fakturert energibruk VS redusert energibruk 
(kurven oppdateres kun årlig)  
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Kun utetemperaturkorrigering viser en reduksjon i energibruken på 50 GWh målt mot basisår i 2006. 

Målt mot hva energibruken hadde vært i 2010 uten energiledelse får vi en reduksjon på 150 GWh. 

Basert på lokale målinger og korrigeringer er 94 GWh i besparelse. (Rapportert 30.06) 

 Over 10% stigning 
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 fra 04-06. 
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Fakturert og budsjettert (2011-2016) energibruk 
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Totale faktiske kostnader (Kr)

Totalt energibruk uten tiltak (kWh)

Totale kostnader uten tiltak (Kr)

 Årlig prisstigning 

 er satt til 5% . 

 Årlig prisstigning 

 er satt til 5% .  

 Beregnet 3% 

 årlig stigning  

 Beregnet 3% 

 årlig stigning  

 Forutsetter 

Energiledelse fase 2.  

 Forutsetter 

Energiledelse fase 2.  

 Forutsetter 

Energiledelse fase 2.  

 Forutsetter 

Energiledelse fase 2.  

 kr. 1 264 mill.  

 kr. 716 mill.  

 Reel prisstigning 

 09

 Reel prisstigning 

 09-10 er 23% .  

Forsikte anslag viser at vi uten Energiledelse må forvente en økt årlig kostnad i 2016 lik kr. 548 mill.  

 Årlig prisstigning 

 er satt til 5% . 

 Årlig prisstigning 

 er satt til 5% .  



Web-skolens moduler 
 

1. Energiledelse og Energioppfølgingssystem (EOS) 

2. Ventilasjonsanlegg og inneklima 

3. Varmeanlegg – Vannbåren varme 

4. Energieffektiv lys og belysning 

5. SD-anlegg - Automatikk 

6. Brannvern 

7. IK  Elektro 

8. HMS – SHA – ROS Analyse 

9. (Dynamisk bygningskropp-Passivhusstandard) 



Opplæring 
Klasseromskurs 

Vaktmesterskolen (NKI-Fjernundervisning) 

Web-skole 

 



Energiledelse 2011 - 2015 

 

Energiledelse i Forsvaret 2012 – 215 (EIF) 

 

 
1. Spare 30 % med basis i forbruk årsskifte 2006/2007 

2. Arbeide mot 0 utslipp av CO2 

3. Energimerking 

4. Passivhus standard fra 2014? 

5. Plan for oppgradering av aktiv bygningsmasse til klasse C innen 2020? 

 



Utfordringene i 2012 - 2015 
 

Fokus 
1. Leietakerne våres skal nå for fullt innfases 

2. Videreutvikling av EOS 

3. Samkjøring av Energinett – Summarum 

4. Opplæring – web-skole 

5. Økt samarbeid med Utvikling - Nybygg – Energifokus  

6. SD-styring – Optimalisering av driftsparametere 

7. Isolering av rør, armaturer, pumpehus, ventiler 

8. Varmeanlegg - Lav returtemperatur - Mengderegulering FV 

9. Sanitæranlegg - Redanvekslere 

10. Bygge om ventilasjonsaggregat 

11. Redusere ventilasjonsbehovet i våres verksteder og hangarer 

12. Belysning - Lyskontroll -LED-belysning 

13. Modernisering av energisentraler - Varmepumper (CO2) - Bio-energi 
 

 

 

 



ENØK Fase 1 

ENØK prosjekter 

P-kostnad 

mill. kr 

CO2 reduk. 

tonn/år Status 

Sortland          5,6                200  Ferdigstilt 

Kjevik          7,0                277  Ferdigstilt 

Wallemsviken          5,6                400  Ferdigstilt 

Huseby        10,9             1 400  Ferdigstilt 

Kolsås        18,0             1 090  Ferdigstilt 

Ramsund        12,8                540  Ferdigstilt 

Andenes        23,0                800  Pågår, ferdigstilles 2012 

Bjerkvik        23,0                700  Pågår, ferdigstilles 2012 

Totalt        105,9            5 407  



Energisentral Setermoen, flis + gass 



ENØK Fase 2 

ENØK prosjekter 

P-kostnad 

mill. kr 

Status 

 

Vågedalen         13,0  Pågår, ferdigstilles i 2012 

Kjeller          3,5  Pågår, ferdigstilles i 2012 

Bodin        11,0  Godkjent, ferdigstilles 2012/13 

Trondenes        12,1  Godkjent, ferdigstilles 2012/13 

Høybuktmoen 12,5 Under behandling i FD, planlagt ferdigstilt 2013 

Fredriksvern ?         Beslutningsunderlag planlagt oversendt FD sep 2011 

Jørstadmoen ?         Beslutningsunderlag planlagt oversendt FD sep 2011 

Gardermoen ? Beslutningsunderlag planlagt oversendt FD 2012 

Skjold ? Beslutningsunderlag planlagt oversendt FD 2012 

Bardufoss ? Beslutningsunderlag planlagt oversendt FD 2012 

         

Totalt         



Ny sjøvannsbasert varmepumpe, Haakonsvern 



Status strømportefølje 

 

 137,7 mill nok prognose 

 44,4 for 2010 bekreftet 

 57,4 for 2011 

 28,2 for 2012 

   7,7 for 2013 

  -0,1 for 2014 





NorgeNorge  best best ii  klassenklassen? ?   
 
 Tyskland og Østerrike har samlet over 20.000 passivhus ved utgangen av 2009 

( i Norge under 50). 

 I Sverige var det ved utgangen av 2009 fullført ca 900 boenheter med 

passivhusstandard 

 

 Fullførte passivhus og 

forventet utvikling i en 

del land i Europa (2009). 

Kilde: Pass-Net 





Byggebransjens dilemma 

Kvalitet 

Tid 

Kostnader 



Smart prosjektering 

Kilde: Smarte energieffektive bygninger, NTNU 

•Designparametrene blir i realiteten fastlåst av byggherren og arkitekten i programmeringsfasen 

•Nye teknologier blir ofte “plusset på” det opprinnelige prosjektutkastet i senere prosjektfaser.  

•Bruk av solenergi, solinnstråling, og dagslys blir ofte ikke vurdert eller utforsket før i detaljprosjektet.  

•På dette tidspunktet vil byggherren og arkitekten vanligvis ha låst seg til en sub-optimal løsning. 

”Stafettmodell”, dagens tradisjonelle 

løsning  

•Start med ”kick-off workshop” og utforme felles mål for prosjektet og få aksept for ulike delmål og 

suksesskriterier 

Integrert bygningsdesign 

•Gjør dagslysanalyser, varmelagringsberegninger, utforming av vinduer og solavskjerming, og miljøriktig 

materialvalg 



Fremtidens fokus 

Satse på smart prosjektering 

Sats på smart drift 

Resultatet blir fleksible og endringsdyktige bygninger i hele 

levetiden 

Slike tilpasninger gir oss lærende bygninger til å takle 

kulturelle, sosiale og tekniske rammebetingelser: 
 

 

 Kontinuerlig endringer av romtyper som kontor, møterom og lignende 

 Tilpasninger til ny teknologi som IKT, prosesser og lignende 

 Endringer i forhold til markedet, nye produkter, andre leietakere og lignende 

 



De smarte bygg 
Nytt                                      Rehabilitert 

 

Værregistrering 
Lys og varmeregulering 

Solfangere gir varmtvann 

Overheng 

Solavskjerming 

Vedlikeholdsfrie flater 

Økt isolasjonsevne 

Solseller til lysproduksjon 

 

Energiforbruk mindre 50 kWh/m2/år 

 

Lysstyring 

Ventilasjon/Gjenvinning/Tett 

Varmepumpe 

Reduser ytterflater 

Plassering 

Varmepumpe 

Ventilasjon 

Vannboren varme(1) Solfangere 

Vinduer skiftes Kuldebroer fjernes Etterisolering 

 

Energiforbruk mindre 80 kWh/m2/år 

 



Bygg 1 

100 %  

fasadeflate 

Bygg 2, 140 % fasadeflate 

Bygg 3, 210 % fasadeflate 

Eksempel på 3 bygg med samme 

gulvareal, men med svært forskjellig 

fasadeareal. Byggutforming påvirker 

kjøle/varmebehov, vindusflate, 

lekkasjefaktor og energibehov 

Byggets utforming 

Bygg 1 og 2 ca. 17 m bredt, bygg 3 ca. 11 m bredt 



Smart belysning 
Dagslys viser alle farger nesten like bra(RA-

Index)  

Vurder ved valg av belysning 

1. Lysytelse (lumen) 

2. Effektforbruk (Watt) 

3. Levetid (timer) 

4. Lysfarge (Kelvin) 

5. Fargegjengivelse (Ra) 

6. Effektivitet (lm/W) 

7. Pris 

Riktig belysning vurder 

1. Funksjonen til lyset 

2. Forsterker miljøet  

3. Kvantitet kontra kvalitet 

4. Vurder vedlikehold 

5. Økonomi i perspektiv 

Kilde EUROLYS Kreativ 



Smart belysning 

1.Er levering av høykvalitetslys med lavest 

energibelastning 

2.Foretrekk dagslys, stor lysstyrke og god spektralfordeling 

3.Dagslys stimulerer menneskets helse, påvirker 

hormonproduksjon av kortisol og melatonin 

4.Dilemma: Store vinduer gir mye lys og flott utsikt, men 

skaper varmeproblemer og varmetap 

5.Styr lysproduksjon i takt med forandringer i dagslyset og 

ta hensyn til brukernes behov 



Smarte lyssystemer 

Elektriske lyssystemer: 

Energieffektive lysarmaturer med marginal 

interrefleksjon av lys i armaturen 

Valg av ballast bør gjøres ut ifra et 

energiperspektiv 
Plassering av lysarmaturer i forhold til 

arbeidsplass: 

Bruk utstyrt med høyfrekvens ballast 

Styres av et dagslysreagerende 

styringssystem 

Energibruken halveres 



Smarte plassering av dagslyssystemer i vinduer er: 

 

1. Dele vindusflaten i to 

o Øvre vindu alltid lystransparent  - nedre vindu styres av bruker  

o Øvre vinduet består av høyreflekterende/speilende materialer  - Innsiden/mellom glass 

o Nedre vinduet vil ha systemet på utsiden > minimere overoppheting, mellom glass > unngår 

vedlikeholdsproblemer eller innsiden > retroreflekterende 

2. To funksjonsdeler på et vindu 

o Øverste delen kan åpnes og mer speilende enn nederste delen. 

3. Samle dagslyset  

o Øverste delen i en anidolisk himling 

o Utsiktsvindu med ett dagslyssystem nede 

Smarte Dagslyssystemer 

Kilde: Smarte energieffektive bygninger, 

NTNU 



Designkriteriet er velvære og komfort.  

PROBE-studiet avdekker fasadeutformingens innflytelse på velvære og komfort 

 

  Brukertilfredshet sa vi vil ha: 

1. smale planløsninger (dagslys og utsyn) 

2. eksponert termisk masse (stabil og komfortabel temperatur) 

3. fravær av distraherende støy (lydtransmisjon gjennom fasaden) 

4. lav luftinfiltrasjon gjennom fasaden (kaldtrekk) 

5. åpningsvinduer nært brukerne (for lufting og kontakt med omgivelsene) 

6. utsikt til utsiden 

7. enkelt bruk lys, solavskjerming, temperatur, luft 

 

Konklusjon: 

Design av smarte fasader må ha fokus på: 

 1. Brukerkontroll 

 2. Dagslys, utsyn og blending for direkte sol 

 3. Termisk komfort 

 4. Luftkvalitet 

 5. Drift og vedlikehold 

 6. Fleksibilitet, styring og samkjøring av systemer og teknologier 

 7. Energi- og effektbehov 

Smarte intelligente fasader 



Smarte intelligente fasader 

Energiproduksjon 

 

Glass og solavskjerming Varmeisolasjon og tetting 

Godt isolert er langt viktigere enn bidraget fra 

passiv soloppvarming 

Smarte fasader er derfor velisolerte 

Store glassarealer må unngås. Bruk tre  

lagsglass med argon- eller kryptongass 

Ventilasjon 

Kombiner termisk masse og solavskjerming 

og oppnå betydelig redusert kjølebehovet 

Ventilasjonsanlegget skal kun tilfredsstille 

behovet for god luftkvalitet 

Naturlig ventilasjon kan benyttes – Forutsatt 

kontakt termiske masse/kjølig uteluft 

Ha motoriserte åpningsvinduer i fasaden 

oppunder himlingen for ventilering nattestid 

Fasadene er godt egnet til utnyttelse av 

Solenergi. Solfangere integrert i fasaden 

gir bidrag til oppvarming og varmtvann 

Kapasitet: 200–600 kWh pr m2 per år.  

Kan dekke 50–80 % av varmtvannsbehovet 

Solceller gir elektrisitet rundt 100 kWh pr 

m2 i Oslo 



Energi-reflekterende maling 

Gunnar B Solbjørg 

Beskrivelse  av oppdraget. 

-Oppdraget er å måle energiforbruket i et lukket isolert hus på 3,39 m3 .  

-Både vegger og tak skal males, 200 μm våt og 160 μm tørr i tykkelse.  

-Under testen skal innetemperatur holdes konstant uansett temperaturen ute.  

-Måle- og kontrollsystemet skal brukes for kontinuerlig overvåking av inne- /ute- temperatur og energiforbruk 

for begge husene skal dokumenteres.  



Konklusjon  

Etter å ha gjennomført fire tester kan man konkludere følgende:  

EezeCoat malingen viser beste resultat når den er: 149 µ tykk, malt på vegger, tak og  

75 µ på gulv.  

Resultat blir ca. 13 % kortere driftstid (mindre energiforbruk) for hus påført EezeCoat.  

  

Ved å male vegger og tak: 78 μm for EezeCoat (gjennomsnitt) og JOTUN 96 μm (gjennomsnitt). 

Vil energidifferansen da utgjøre 7,22% mindre energiforbruk for hus m/ EezeCoat.  

 

Ved å male vegger og tak: 149 μm EezeCoat (gjennomsnitt) og JOTUN 167 μm (gjennomsnitt). 

Vil energidifferanse da utgjøre 7,83% mindre energiforbruk for hus m/ EezeCoat. 

 

Ved å male vegger, tak og gulv: 149 μm EezeCoat (gjennomsnitt) og JOTUN 167 μm (gjennomsnitt) vegger og 

tak  

og 75 μm EezeCoat (gjennomsnitt) og JOTUN 75 μm (gjennomsnitt) gulv  

 

Energidifferanse da utgjøre 13,31% mindre energiforbruk for hus m/ EezeCoat. 

 

 

Kilde: 



Smarte varme- og kjølesystemer 

Varmepumpe er genial utnytter varme som er for lav til 

direkte oppvarming 

Varmekilder: uteluft, sjøvann(3–8°C), grunnvann(4–6°C), 

 ferskvann, fjell og jord og avtrekksluft, kloakk og prosessvann 

Grunnvann med energibrønner har borehull på 80 – 200 

meter 

Varmeuttak 35 – 40 W pr løpemeter 

Diameter borehull er 130 – 165 mm 

Størst opptak i sprukket fjell med god gjennomstrømning 

Termiske energilagre må ha tilbakeført varmeenergi lik 

årlig varmeuttak 

Kilde: Smarte energieffektive bygninger, 

NTNU 



Roterende varmegjenvinner med høy virkningsgrad (>80%) 



Utskifting varmegjenvinner ventilasjon 



MENGDEREGULERING 

System med fullstendig 

mengderegulering 

Avgitt energi reguleres 

ved å variere 

vannmengden i 

tilførselsnettet og 

forbruker. 

 Både tilførselsnett og 

forbruker har variabel 

vannmengde med 

konstant temperatur. 
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Ny energimåler 

DN 25 

Ny Belimo 

R250P-315 

 

Ny pumpe Wilo 

Stratos 50/1-12  

12 m3/h, 8 mVS 

JP01 

Ny bereder 600 l og 

15 kW.  Eksisterende 

beredere fjernes. 

Avstenges og 

fjernes 

Avstenges og 

fjernes 

+ 
Bypass med ny 

blødeventil 

Tilkobling 

flyttes. 



Standard ombygging til mengdereguleringStandard ombygging til mengderegulering  



Hovedårsakene til 

mengdereguleringsproblemer  

2-veis ventiler er ofte overdimensjonerte 
Dårlig regulering før ventil går mot helt stengt stilling.  

Trykkforholdene endrer seg stadig vekk  
I et system med flere parallellkoblede 2-veis ventiler vil endring av åpningen til en 

reguleringsventil kunne medføre at flertallet av ventilene må forandre spindelstillingen. 
Dette kan igjen føre til forandring i rørtrykkfallene, som gir nye forstyrelser, osv. osv 

  

Ventiler med linær eller logaritmisk karakteristikk gir ulik innvirkning på resultatet. Den 

relative vannavkjølingen kan også forverre resultatet.  

Valg av den mest egnede ventilen i det enkelte tilfelle er i 
det hele tatt et ganske komplisert foretagende.  



Diagram av  

Trykkuavhengig Reguleringsventil 

p = 30 kPa 

Batteri 

M 

Ventilen R2…P (=PICCV) er: 
• En 2 – veis ventil, som gir konstant flow,     
   uansett grad av åpning 
• Og uavhengig trykkvariasjoner I et system 

Reguleringsventil 

Trykk Reduksjons 

ventil 



Sirkulasjonspumper - 

turtall 

Vannmengde  Q2=(n2/n1)  x Q1    

Løftehøyden  H2=(n2/n1)
2 x H1  

Motoreffekten P2=(n2/n1)
3 x P1  



Eks. tiltak – Forlegning 

Ombygging 
Før ombygging Etter ombygging 

Fra 257 til 214 kWh/m2 



Bilder ombygging Forlegning  

Noe av fjernet materiell 

Før ombygging 

Før ombygging Etter ombygging 

Etter ombygging 



Ombygging Forlegning 



Ombygging anlegg 0066 

36 gr.C 
60 gr.C 



NY PUMPER PÅ MARKEDET 

Høy virkningsgrad med 

energiklasse A og bedre, grunnet: 

• Ny hydraulikk 

• Ny motorteknologi 

• Nye styringsmuligheter 

 

Med utskifting til nye moderne pumper er det mulig å 

redusere strømforbruket med opptil 90 %.   



     

Før ombygging 0066 Etter ombygging 0066 

59 gr.C tur 

Og 57 gr.C retur 

68-60 gr.C tur 

Og 35 gr.C retur 



Eksempel før ombygging 







Isolering av ventil 



Isolering av flens 



CAV – CONSTANT AIR VOLUME 

Brukes der det er: 

• Jevnt behov for ventilasjon 

• Liten variasjon i 

personbelastningen 

• Liten variasjon i 

varmebelastningen 

 

Eksempel: Resepsjon eller lagerrom 

 

Ventilasjonsanlegget styres i 2 trinn  

     maksimal effekt og sterkt nedregulert/alt. helt 

stoppet 



VAV – VARIABLE AIR VOLUME 

Trinnløs regulering i av luftmengden sonen - 20 – 

100 % 

Brukes der det er: 

• Rom som brukes periodevis 

• Jevn personbelastning når rommet er i bruk 

• Jevn varmebelastning når rommet er i bruk 

 

Eksempel: Enkeltkontor uten direkte 

solinnstråling 

 



DCV – DEMAND CONTROLLED 

VENTILATION 

Belastningsregulering 

     Individuell trinnløs regulering av luftmengden i hver enkelt 

sone 

Brukes der det er: 

• Stor variasjon i personbelastningen 

• Stor variasjon i varmebelastningen 

 

Eksempel: Møtelokaler og sydvendte 

kontorer 

 


