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Lompensenteret i Longyearbyen ble bygget i 1984, med TEK 87-standard.
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Foto: Lompensenteret

Installerte SD-anlegg:

– Går fra 400 kWh til 170 kWh per m2
Lompensenteret i Longyearbyen på Svalbard installerte SD-anlegg i oktober 2010.
Nå ligger det an til en nedgang i energiforbruket på over 50 prosent.
Tekst: Tekniske Nyheter

– Resultatet ble mye bedre enn prognosen som vi satte opp på forhånd. Og
det blir bare bedre og bedre, sier eiendomsforvalter Per Chr. Frøislie i Store
Norske Spitsbergen Grubekompani
AS. Morselskapet Store Norske
Spitsbergen Kulkompani AS eier 50
prosent i Lompensenteret, og Frøislie
er daglig leder og ansvarlig for driften.
– I 2009 hadde vi over 400 kWh i
forbruk per kvadratmeter i Lompensenteret. På slutten av 2010 hadde vi
gått ned til 278 kWh. Sånn det ser ut
nå, kommer vi til å ligge på 170 kWh
per kvadratmeter. Da er det totale forbruket regnet med, både fjernvarme

og strøm, sier Frøislie.
Lompensenteret er på 3 700 kvadratmeter og ble bygget i 1984. – Sentret ble bygd i forhold til TEK 87. Så
det er et bedre bygg når det gjelder
isolasjon etc enn det som var vanlig
på begynnelsen av 80-tallet. Men det
er ikke akkurat TEK 10-standard, sier
Frøislie.
Senteret bruker fjernvarme til
oppvarming. Varmen blir distribuert
ved hjelp av radiatorer og fem ventilasjonsanlegg.
– I Longyearbyen er det slik at når
man kommer inn til folk, så er det
relativt varmt. Det var det også på
Lompensenteret, nesten litt for varmt.

Etter at vi installerte SD-anlegget har
det blitt mye mer behagelig. Inneklimaet er blitt bedre, sier han.
Frøislie forteller at grunnen til at
det har vært så høyt forbruk tidligere,
er at det har vært dårlige kontrollmuligheter og at de i liten grad har
kunnet regulere opp og ned i forhold
til utetemperaturen.
Nå styres romtemperaturen i forhold til utetemperaturen. – Her oppe
er det de effektive kuldegradene som
er viktige. De effektive kuldegradene
kan være på 60 grader, mens termometeret viser 20 kuldegrader. Da er
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det viktig at anlegget tar hensyn til
dette, sier Frøislie.
– Nå har vi full kontroll på alt
av radiatorer og ventilasjonsanlegg.
Det er grunnen til at energiforbruket
har gått ned så mye, sier Frøislie. – I
forhold til kroner og øre er det størst
inntjeningen på elektrisitet, som i hovedsak brukes i ventilasjonsanlegget.
Anlegget kan fjernovervåkes
Det er Frøislie selv som følger opp
anlegget. – Jeg kan gå inn fra min
PC, som er lokalisert på et helt annet
sted enn på Lompensenteret, og sjekke bygget. I tillegg har vi vaktmestre
som følger opp dette, sier han.
Dårlig respons fra Enova
Enova ble forespurt om støtte til
installeringen av SD-anlegget i
Lompensenteret. Det ga dårlig
respons. – De mente at bygg på
Svalbard har så høyt forbruk per kvadratmeter at det dermed ikke var nok
kilowattimer å hente på prosjektet.
Det var overraskende at de var negative, sier Frøislie.
Han mener det er viktig at Enova
er positive til slike investeringer selv
om de kanskje ikke bidrar så mye
økonomisk. – Hvis Enova er negative
til et slikt prosjekt, så kan det være
vanskeligere å få gjennomslag internt,
sier han.
Lompensenteret installerte

SD-anlegget
Datavaktmesteren
fra Kverneland
Elektriske AS.
– Vi hadde
flere aktører i kikkerten da vi skulle
velge anlegg. og da
vi ikke er spesialister på SD-anlegg
tok det tid å finne
ut av de forskjellige
tilbudene. Det var
ikke alle leverandørene som var like
villige til å fortelle
hvor mye vi kunne
anslå å spare og
hvor mye vi kunne
kontrollere/styre.
Etter at vi hadde
gått noen runder
fant vi ut at Kverneland Elektriske
kunne tilby mer
til en rimeligere
penge, samtidig
som systemet var
veldig brukervenn– Resultatet ble mye bedre enn prognosen vi satte opp på
lig. De tilbød en
totalpakke hvor det forhånd. Og det blir bare bedre og bedre, sier eiendomsforvalter Per Chr. Frøislie i Store Norske Spitsbergen Grubevar mulig å styre
kompani as. Foto: Kverneland Elektriske
så å si alt, sier
eiendomsforvalter
Per Chr. Frøislie i
Store Norske Spitsbergen Grubekompani as.

Lagunen skal energimerke 8 bygg
Lagunen Storsenter i Bergen,
valgte Seen Nordic til energimerkingen av alle sine 8 bygg i det
store Lagunenområdet.
– I Lagunen har man store forventninger til gjennomgangen av energieffektiviteten i bygningsmassen.
”Avdekking av mulige energibesparende tiltak og iverksetting av utbedring, vil kunne spare oss for store
kostnader i fremtiden, og forsterker
vår gode miljøprofil ytterligere”, sier
senterdirektør Knut Eliassen i en
pressemelding.
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Fra før har det Hedmarkbaserte selskapet
Seen Nordic gjennomført energimerking
for alle kjøpesentrene
til Norges største kjøpesenterkjede Amfi,
samt en stor del av
bygningsmassen, landet
rundt, for Olav Thon
Gruppen.
Lagunen Storsenter i Bergen. Foto: Seen Nordic
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– Cluet vårt er at alle enheter i bygget skal spille på samme lag, og at den ene enheten vet hva den andre holder på med. Slik
at det for eksempel aldri forekommer at det kjøles og varmes samtidig, sier daglig leder Egil Mæland i Kverneland Elektriske
AS. Her avbildet mens han fjernbetjener levert Datavaktmester for styring og regulering av biogassanlegg i Armenia basert
på hønsemøkk. Foto: Kverneland Elektriske

– Hever energikarakteren tre klasser

– Når vi installerer vårt SD-anlegg i et bygg, løfter vi som regel bygget med tre energiklasser.
Dette skjer uansett hvilket bygg vi går inn.
Dette sier daglig leder Egil Mæland
i Kverneland Elektriske AS. De har
levert SD-anlegget Datavaktmesteren
til Lompensenteret i Longyearbyen
på Svalbard.
– Cluet vårt er at alle enheter i
bygget skal spille på samme lag, og
at den ene enheten vet hva den andre
holder på med. Slik at det for eksempel aldri forekommer at det kjøles og
varmes samtidig, sier Mæland.
Lompensentret i Longyearbyen
var tidligere styrt slik det er vanlig
at bygg styres. Ventilasjonsanlegget
levde sitt liv, varmen levde sitt og alt
det andre i bygget levde sitt liv uten
at det var er bundet sammen av et
overordnet system, sier Mæland.
Mæland mener hovedgrunnen

til de gode resultatene de oppnår,
ligger i programmene. – Vi har laget
programmer for SD-anlegg i 23 år,
siden 1988. Fortell meg om et firma
som har utviklet SD-anlegg over så
lang tid på dette nivået, sier han. – Ingeniørene hos oss kjenner programmene ut og inn. Når de setter dette
opp, så blir det stilt inn riktig. Dette
er ikke noe vi kjøper, vi har utviklet
det selv. Det betyr at vi kjenner alle
parameterne. Sluttresultatet blir bra
fordi ingeniørene hos oss vet hva de
holder på med.
Sentralene som Kverneland
Elektriske bruker er PLS-er med høy
industristandard. – At det er industristandard er viktig, fordi de er testet i
industrien for de tøffeste oppgavene

i forhold til blant annet forurensning
og overspenning. Vi har aldri hatt
problemer med overspenning, sier
Mæland.
Kverneland Elektriske har utviklet
et skjermbasert toppsystem som er
bygget opp rundt en plattform levert
av Iconics Genesis. Dette selskapet
er amerikansk og har levert over 250
000 applikasjoner i over 60 land. –
Dette er det samme toppsystemet som
Pentagon bruker, sier Egil Mæland.
De fleste anlegg er på web
De fleste av Datavaktmesterens
undersentraler som er levert, ligger
på web. – Vi har servere hos oss, men
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større kunder kan ha en server selv.
Er det flere kommuner, kan de samarbeide. Serveren kan stå i en kommune, og nabokommunene kan henge
seg på den samme serveren. Her
har kunden full tilgang, det er bare
sikkerhetsoppsettet som begrenser
tilgangen. Flere av våre første kunder
ønsker nå å gå over fra lokale PCservere, som de har mange av i sine
bygg, til web. Da får de kun en server
å vedlikeholde. Dette er fullt mulig da
PLSene vi bruker er kompatible med
dem fra før 1988, sier Mæland.
Enkelt brukergrensesnitt
– Da vi begynte å lage programmene
for over 20 år siden, måtte vi lage
programmene slik at en vaktmester
som ikke hadde sett en PC, skulle
klare å drifte anlegget. Dette er bakgrunnen for at vi får tilbakemeldinger på at brukergrensesnittet vårt er
veldig enkelt. Og når folk forstår
brukergrensesnittet, så klarer de også

å drifte anlegget, sier Mæland. – På
anlegg fra våre konkurrenter får vi
ofte tilbakemelding på at brukergrensesnittet er så vanskelig at brukerne
ikke klarer å betjene anleggene. Det
blir for mange ting å forholde seg til.

sier daglig leder Egil Mæland i Kverneland Elektriske AS.

Kommunikasjonen ikke avgjørende

”Når det gjelder SD-anlegg, er
det programmene som ligger i
undersentralene som bestemmer
om det blir et godt resultat. Det
er helt feil at det er kommunikasjonen mellom feltkomponenter
og undersentraler som er avgjørende for et godt resultat.”

Mæland mener at folk ute i markedet er altfor opphengt i hvilket
bus-system som benyttes. De er alt
for fokusert på om det er Modbus,
Bacnett, LON eller et annet bus-system. – Dette er det samme som om
en bilselger som skal selge en RollsRoyce, skryter av motorveien du skal
kjøre på. Det er bilen som er viktig,
ikke veien, sier Mæland.
– Når det gjelder SD-anlegg, er
det programmene som ligger i undersentralene som bestemmer om det
blir et godt resultat. Det er helt feil
at det er kommunikasjonen mellom
feltkomponenter og undersentraler
som er avgjørende for et godt resultat,

Notodden skal varmes
med flis
Thermokraft leverer fjernvarme til
Notodden sentrum. De har basert
sin varmeleveranse på overskuddsvarme fra Becromal. Etter nedleggelsen av Becromal mistet Thermokraft sin varmeleveranse. Det er
derfor bestilt en ny biovarmesentral
basert på flisfyring.
Dette melder skog.no. Fyrkjelen er
levert, og planlagt oppstart for anlegget er i november i år. Totale prosjektkostnader for hele flisfyringsanlegget
er beregnet til cirka 20 millioner
norske kroner.
AT Biovarme inn som eier
Det har også vært et sterkt ønske fra
lokale skogeiere i Notoddendistriktet
om å få direkte eierskap i Thermokraft
ved overgangen til flisfyring. Ved normal drift vil anlegget ha et forbruk av
flis på rundt 15 000 løskubikkmeter
per år.
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Selskapet eies i dag av Notodden
Energi og Skagerak Varme. AT
Biovarme, som er et heleid datterselskap av AT Skog, har nå kjøpt
Skagerak Varme AS´ eierandel på 39
prosent.
Daglig leder i AT Biovarme, Gaute
Finstad, er i følge skog.no tilfreds
med at man fant en løsning med Skagerak Varme om oppkjøpet. – Med de
omstillinger som har skjedd i Thermokraft er dette et naturlig engasjement i
porteføljen til AT Biovarme.

Fortsatt pelletsovnproduksjon i Jostedalen
Luster Sparebank har solgt
Bionordics konkursbo til Jostedal
Industrier. Tre av de tidligere
seks ansatte er kommet i arbeid
igjen.
Bionordic blir en del av
Jostedal Industrier. Vi skal satse
på nye ovner som er både større
og mindre enn de som er ute på
markedet i dag, sier Kurt Brun til
Sogn Avis.

