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Ventilasjon 

Ved Rådhuset og Fjellheimen leirskole er det byttet ventilasjonsaggregater. Ved Helsesenteret, Råd-

huset og Engerdal barne- og ungdomsskole er viftene i ventilasjonsaggregatene byttet ut. Disse tilta-

kene er beregnet til å spare til sammen ca 92 950 kWh. Det tilsvarer omtrent den årlige energibruken 

til 4,5 eneboliger!  

Når man bytter viftene i et ventilasjonsaggregat går man som regel fra remdrevne vifter til direkte-

drevne vifter. De direktedrevne viftene har bedre virkningsgrad og man sparer med det energi. Setter 

man i tillegg inn frekvensomformere på viftene kan man regulere hastigheten på viftene og man kan 

da sette ned hastigheten på dem når det blir kaldt ute.  

Ved å bytte ut ventilasjonsaggregatene får man i tillegg  bedre varmegjenvinner. Denne gjør at man 

slipper å bruke mye energi på å varme opp den kalde luften som kommer utenfra, men i stedet gjen-

vinne mest mulig av varmen fra luften som har vært inne i bygget og skal ut.  

Eksempel på ny og gammel   

vifte i ventilasjonsaggregat.  

Ved å skifte fra remdrevne til direk-

tedrevne vifter i et ventilasjonsag-

gregat kan man som regel regne 

med en energibesparelse på 30-40% 

av energibruken brukt til vifter. 

Remdrevet vifte Direktedrevet vifte 

ET-kurve 

Slik ser det viktigste verktøyet vi 

har i energioppfølgingssystemet 

ut. Linjen viser det forventede 

energiforbruket (kWh/m2) ut fra 

utetemperaturen. Prikkene viser 

hvor mye som er brukt hver uke. 

Målet er at prikkene skal ligge på 

undersiden av den grønne stre-

ken. Da har vi nådd garantimålet. 
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Fremdrift 

Bygg: Bygg er ferdig med alle sine tiltak. 

 

Rør: Rørleggeren er ferdig med sine egne arbeider og har tett oppfølging med varmepumpeleveran-

dør og ventilasjon for oppstart av anlegg. 

 

Ventilasjon: Alle aggregater og vifter er montert ferdig. De går, men automasjon skal inn og pro-

grammere aggregatene slik at driftstidene blir riktige. 

 

Elektro: Luft/luft varmepumpene er montert, så nå gjenstår det bare noe småarbeider rundt om-

kring. 

 

Varmepumper: Varmepumpene er montert og klare for igangkjøring. 

 

Automasjon: Automasjon er den siste som skal på byggene og gjennomføre sine tiltak. De er i gang 

nå. 

Varmepumpene startes nå 

Ved Fjellheimen, Engerdal barne og ungdomsskole og ved Helsesenteret er det installert luft/vann 

varmepumper. Ved fjellheimen og på skolen er varmepumpene på 16kW hver, mens ved helsesente-

ret er det satt inn en på 50kW. EBUS har fått 3 varmepumper mens de to andre byggene har en hver 

seg. De er til sammen beregnet til å spare ca. 281 000 kWh. Dette tilsvarer omtrent energibruken til 

14 eneboliger. Det er også installert luft/luft varmepumper i 4 bygg.  

Luft/vann varmepumpe 

En luft/vann varmepumpe henter energi fra 

uteluften, hever temperaturen og avgir  varmen 

til boligens radiator- eller gulvvarmesystem. 

Luft/vann varmepumpene har best effekt i om-

råder med milde vintre eller lang fyringsse-

song. Luft/vann varmepumpe passer bra i Øs-

terdalen som har en lang fyringssesong. 

 

Kilde: www.oljefri.no 
Bilde av en av varmepumpene ved Engerdal 

barne– og ungdomsskole. Det skal legges duk 

og singel opp under varmepumpen. Den skal 

også den gjerdes inn.   


