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Informasjon fra EPC-Østerdalen Trysil 

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 

Ventilasjon 

Ved Sønsthagen er det byttet  to ventilasjonsaggregater. Ved Trysil Ungdomsskole, Innbygda skole, 

Vestre Trysil skole, legesenteret og Hagelund skal det byttes vifter i ventilasjonsaggregatene. Disse 

tiltakene er beregnet til å spare til sammen ca 282 600 kWh. Det tilsvarer omtrent den årlige energi-

bruken til 14 eneboliger! Det er i tillegg installert et nytt avfuktingsaggregat for svømmehallen på 

Sønsthagen. 

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.  

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 

Alle bygningsmessige tiltak er gjennomført. Det siste tiltaket ble utført i uke 37. 

Rør:  

Rørlegger er ferdig med sine tiltak og mangler bare noen småting som avhenger av andre fag. 

Ventilasjon: 

Viftene ved Innbygda skole og Rådhuset ble montert i uke 42.  Alle tiltak på ventilasjon skal være fer-

dige i løpet av uke 44. 

Elektro:  

Elektro mangler nå bare små tiltak på noen bygg. De er inne i innspurten. 

Varmepumpe: 

Varmepumpa på Nysted er installert og startet. 

Automasjon: 

Automasjon er den siste som er på bygget og gjennomfører sine tiltak. De er godt i gang nå. 

 

Varmepumpene 

Ved Nysted barnehage og ved Jordet skole/barnehage er det installert luft/vann varmepumper.  Var-

mepumpen ved Jordet skole/barnehage er satt inn for å forbedre virkningsgraden på flisfyringsanleg-

get der. Dette anlegget er så overdimensjonert at virkningsgraden blir veldig dårlig. Ved å konvertere 

Jordet barnehage fra direkte elektrisk oppvarming til vannbåren varme, og koble den til den samme 

varmekretsen som skolen, får flisfyringsanlegget større varmebehov som den skal dekke. Ved å i til-

legg koble til en varmepumpe kan man vente med å starte flisfyringsanlegget til lenger ut på høsten/

vinteren, og vi klarer å utnytte flisfyringsanlegget mye bedre enn tidligere.  

De to varmepumpene er beregnet til å spare ca  262 700kWh, noe som tilsvarer det årlige energifor-

bruket til omtrent 13 eneboliger.   

Det installeres også to luft/luft varmepumper ved Vestre Trysil skole. 

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 områder med milde vintre eller lang fyringssesong. Luft/

vann varmepumpe passer bra i Østerdalen som har en lang 

fyringssesong. 

 

Kilde: www.oljefri.no 


