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 Eksempel på ny og gammel  

vifte i ventilasjonsaggregat.  

 

Ved å skifte fra remdrevne til di-

rektedrevne vifter i et ventilasjons-

aggregat kan man som regel regne 

med en energibesparelse på 30-

40% av energibruken brukt til vif-

ter. 

Remdrevet vifte Direktedrevet vifte 

Ventilasjon 

Ventilasjonsanleggene ved Moratunet og HEAS-bygget har fått nye vifter. Ventilasjonsanlegget i Stor-

stua har fått nytt styringsett. Istedenfor å være innstilt på tid styres nå ventilasjonen her etter CO2 og 

temperatur. Ventilasjonsanlegget går derfor ikke når det ikke er personer i salene. Dette kalles be-

hovstyrt ventilasjon. Disse tiltakene er beregnet til å spare til sammen ca 86 120 kWh. Det tilsvarer 

omtrent den årlige energibruken til 4 eneboliger! I tillegg har Stor-Elvdal ungdomsskole fått installert 

et nytt avfuktingsaggregat for svømmehallen.  

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.  

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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Varmepumper 

Ved Koppang skole og Stor-Elvdal Ungdomsskole skal det nå installeres luft/vann varmepumper. De 

er på 100kW hver og er beregnet til å spare tilsammen ca. 460 200 kWh. Dette tilsvarer omtrent 

energibruken til 23 eneboliger! Det skulle egentlig installeres væske/vann varmepumper her, men på 

grunn av dårlig fjell i grunnen valgte vi å sette inn luft/vann varmepumper i stedet. Vi klarer å opp-

rettholde besparelsen og til og med øke den litt ved å sette inn større varmepumper enn først tenkt. 

Det er også installert luft/luft varmepumper i 5 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 

Fremdrift 

Bygg: Bygg er ferdig med alle sine arbeider. 

Rør: Et tiltak igjen på Moratunet. Ellers ferdig med sine arbeider. 

Ventilasjon: Det aller meste er gjort av ventilasjonsarbeider. Det mangler bare noe frekvensomfor-

mere som skal styre hastigheten på ventilasjonsviftene. Disse blir montert så fort de ankommer. 

Elektro: Gjenstår bare småtiltak og arbeider i samarbeid med ventilasjon. 

Varmepumper: Det er gjort klart for montering av de to varmepumpene på skoleplatået. Disse blir 

montert så fort de kommer fra leverandrøren. 

Automasjon: Automasjon er den siste som skal på bygget og gjøre sine tiltak. De er i gang nå. 

Bildet øverst viser fundamentet til varmepumpen som skal 

på Stor-Elvdal Ungdomsskole. Man ser også at arbeidene 

med å skifte kledning og etterisolering av veggen til svøm-

mehallen er godt i gang. 

Bildet nederst viser grøftarbeidene til varmepumpen  ved 

Koppang skole. Rørene skal legges på torsdag uke 43. 


