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Dette er AF Gruppen
•
•
•
•
•
•

Entreprenør- og industrikonsern
3 størst i Norge
3.
Omsetning i 2009 på 5.4 MRD
Resultat før skatt på 366 MNOK
Notert på Oslo Børs (AFG)
2000 ansatte i Norge, Sverige,
Polen, Kina og UK
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Hva er status i Norge?
Total energibruk i er årlig ca 220 TWh
• 40 % av dette forbrukes i
bygningssektoren
• Anslått sparepotensial er på 40 TWh
• Betydelig effektiviseringspotensial
• Nye bygg er ikke nødvendigvis
energieffektive

Hvordan har utviklingen vært?
(Enovas energistatistikk)
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Ulike aktørers holdninger til økte krav
• Politikere
• Myndigheter
M di h t
• Utbygger / byggherre
• Arkitekt
• Tekniske miljøer
• Leietaker
• Ansatt/bruker
• Entreprenør
• Slutteier

TEK-2007, Hva innebærer endringene i
praksis?
• Større isolasjonstykkelser
• Strengere krav til lufttetthet
• Energieffektive
ventilasjonsanlegg og
temperaturregulering.
• I tillegg reguleres byggets
energiforsyning til oppvarming
og varmtvann.
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Bolig

ELEKTRISK OPPV
OPPV.

FJERNVARME

Krav om 40 %

OK

ENERGIRAMME
< 120 kWh/m2

Energieffektiv ventilasjon
Bedre styring
Bedre vinduer
Mindre glassareal

Krav om 40 %

ikke oppfylt
Varmepumpe
Solfanger
Biobrensel
Felles energisentral

Reduksjon av kuldebroer
Økt isolasjon vegger

ENERGIRIKTIGE BYGG

NORSKE LEDERE ER ENERGIVERSTINGER
Syv av ti norske bedriftsledere planlegger ikke energieffektivisering
for virksomheten neste år. (13.09.2010)
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TEK-2007, Bygge bedre enn
forskriftskravene!
Forskriften skal sikre god energieffektivitet i
alle nye og ombygde bygninger. Det er
imidlertid ingenting i veien for å bygge enda
bedre enn forskriftskravene, og i mange
tilfeller vil dette være økonomisk lønnsomt.

ENERGIRIKTIGE BYGG
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BYGGEINDUSTRIEN 31.08.2010
Trondheim lykkes med energitiltak
I en fersk undersøkelse avdekkes at
de bedrifter som gjennomfører tiltak
innen energieffektivisering, oppnår
høyere effekt enn forventningene.
Arbeidet med å gjøre Trondheim til
verdens smarteste på
energieffektivisering skyter fart, og nå
blir Trondheim et forbilde for en rekke
andre byer i Europa.
Det er ett år siden Trondheim SmartCity ble lansert for å gjøre byen til verdens mest energismarte by. Da ble det avdekket at
energiforbruket i Trondheim kunne reduseres med 22 prosent ved bruk av moderne eksisterende teknologi og løsninger.
Energieffektivisering virker bedre enn ventet
Undersøkelsen Trondheim SmartCity har gjennomført i samarbeid med analysebyrået Perduco, viser at de som gjennomfører
tiltak oppnår gode energieffektiviseringsresultater allerede etter ett år. Og når de bedriftene som har gjort tiltak blir spurt om
effekten av energieffektivisering, er resultatene gode. Blant industribedriftene er energiforbruket i snitt redusert med 38 prosent.
Til sammenligning så ble det i en rapport som Trondheim SmartCity gjennomførte for ett år siden, avdekket et potensial for
industrien på 15 prosent. Med andre ord er effekten høyere enn det avdekkende potensialet.
I bygninger ser vi tilsvarende tendens som i industrien. Energieffektivisering gir bedre resultater enn ventet. I de bygninger det er
gjennomført tiltak, har i snitt hatt en reduksjon i energiforbruket på 21 prosent. Potensialet i fjorårets rapport var beregnet til
mellom 8 og 20 prosent, litt avhengig av hva bygningen brukes til. Dermed har respondentene fra undersøkelsen fått et resultat
som overstiger det potensialet som ble avdekket for ett år siden.
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Avhengigheter av kontrakts- og
entrepriseformer
• Delt entreprise / hovedentreprise
• Totalentreprise
• Samspill
• OPS

Totaløkonomi
LEIEPRIS + DRIFTSKOSTNADER = TOTALKOST
Risløkka kompetansesenter
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AF Energi & Miljøteknikk har oppdrag for flere
større eiendomsaktører, hvor deres kompetanse
på energitjenester og optimalisering av
energiløsninger gir store besparelser.

Asker kommunes energikostnader er
kuttet med 10 millioner kroner årlig

Tekniske utfordringer
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Lufttetthet

TEK-2007, Gjennomføringer
• Gjennomføringer må
planlegges og utføres
slik
lik att man ikke
ikk
ødelegger tettheten til
sperresjiktene.
• Gjennomføringer
gjennom
ytterkonstruksjon bør
reduseres
d
til ett minimum
i i
og bør være planlagt på
forhånd slik at det er
mulig å få til god tetning.
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Erfaringer - Luftlekkasjer

Erfaringer - Luftlekkasjer
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?

Erfaringer - Luftlekkasjer
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Erfaringer - Luftlekkasjer

Erfaringer - Luftlekkasjer
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Erfaringer - Luftlekkasjer

Erfaringer - Luftlekkasjer
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Dokumentasjon / kontroll

Måling av luftetthet
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Rapport – Uavhengig måling

Hva gjør vi i AF?
• AF Eiendom har nå startet en prosess for å bygge
energi og miljøriktig.
• Det evalueres nå energi- og miljøriktige løsninger i alle
prosjekter
j kt i samarbeid
b id med
d AF EMT
I prosjektene vurderes optimale løsninger for:
• Vinduer og isolasjon
• Ballansert ventilasjon
• Vannbåren oppvarming
• Styring og regulering
• Energiform både med hensyn til energipris og
miljø
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Eksempel fra et boligprosjekt under
utvikling
Panelovner og beredere i hver leilighet
•
•
•
•
•

Total investering
Investering per brutto salgsareal:
Gjennomsnittlig varmepris med avskrivninger:
CO2-belastning:
Årlig termisk energikost per leilighet m/avskr:

450 000 kr
173 kr
1,61 kr/kWh
47 tonn/år
12675 kr

Det samme regnestykket gjøres for andre energikilder:
Standard system
y
med olje
j og
g el-kjel
j
• Årlig termisk energikost per leilighet m/avskr:

11200 kr

Varmepumpesystem
• Årlig termisk energikost per leilighet m/avskr:

7280 kr

Biopelletssystem
• Årlig termisk energikost per leilighet m/avskr:

7040 kr

Erfaringer – ”Nyere” målinger
• Stort sett meget bra resultater mht. lufttetthet
• Gjelder både boliger, kultur- og omsorgsbygg

• Utfordrende å måle på deler av areal i bygg med mye
tekniske installasjoner
• Sykehjem, skoler, hoteller etc. (internlekkasjer)

• Trenger en norsk veileder i målinger/tolkninger
• Kommer mange nye aktører som vil tilby ”måletjenester”
• Målemetode
• målt volum, måleusikkerheter, etc

• Tidspunkt for måling
• Tolking av resultater

17

Hjertesukk om Byggeforskrifter og
energimerking
• 20% av energibruken er relatert til bygningskroppen
• 80 % av energibruken er internt forbruk
• Byggeforskriftene TEK 07 har mer enn 80 % av fokus på
bygningskroppen
• Både Energimerkeordningen og TEK 07 baserer seg på teoretisk
beregning av energibruken.
Vår erfaring viser store avvik mellom beregnet og reelt forbruk.
forbruk
• FOR Å FÅ KONTROLL PÅ NORGES ENERGIFORBRUK, MÅ
DET ETABLERES KONTROLLORDNING BASERT PÅ MÅLT
FORBRUK

TAKK FOR
OPPMERKSOMHETEN
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