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Våren 2012 ble det søkt om penger til energieffektiviserende tiltak på Servicebygget i Ny-

Ålesund. Bygget ble bygget på slutten av 1950-tallet, og ombygd på slutten av 1990-tallet. 

Det stilles strenge miljøkrav til bedriften, og Kings Bay arbeider bland annet kontinuerlig med 

å få ned utslippene fra kraftstasjonen i byen. Den mest effektive måten å gjøre dette på er 

tetting av hus og styring av varme. I 2013 ble det byttet vinduer, og i 2014 ble det lagt inn 

bygningsautomasjon i Servicebygget for å få ned utslippene. 

 

 

 
Figur 1 Kartet viser byggets beliggenhet i Ny-Ålesund 
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Bakgrunn 
I stortingsmelding nr. 22 står det: ”Regjeringen ser det som viktig at Ny-Ålesund og området 

rundt fortsatt beskyttes som referanseområde for forskning”. Det stilles derfor strenge 

miljøkrav til driften av stedet, både på grunn av forskningen og at Ny-Ålesund profileres som 

”grønt samfunn”. Den største lokale forurensningskilden av NOx, SO2, CO2 og partikler er 

utslipp fra stedets dieseldrevne kraftstasjon som er eneste energikilde. For å minske 

dieselforbruk og redusere lokalt utslipp er ENØK-tiltak det viktigste miljøbidraget som kan 

gjøres på sikt i Ny-Ålesund. 

 

Vi har i flere år jobbet med de fredete byggene på stedet, slik at disse slipper ut så lite varme 

som mulig. Den store kilden til innsparing er likevel Servicebygget. Vinduene som ble satt 

inn i bygget på 90-tallet hadde lav energiklasse. I tillegg brukes bygget store deler av døgnet, 

og det har ikke vært på plass styringssystemer som styrer varme og lys. Dette har ført til at 

bygget har trukket mye mer energi enn det som har vært nødvendig. 

Skiftning av vinduer 
Servicebygget ble ombygget på slutten av 1990-tallet. Da ble det også satt inn nye vinduer i 

hele bygget, blant disse store panoramavinduer i messa. Under arbeidet med ENØK-tiltak i 

Servicebygget viste det seg at panoramavinduene ikke lot seg skifte på grunn av måten de er 

festet i bygget på.  

 

Vinduene ellers i bygget var også fra ombyggingsår. Disse ble tatt ut, og erstattet med nye tre 

lags Energate-vinduer som isolerer bedre og har lite varmelekkasje. Energate er 

leverandørpartner til ENOVA, og alle Energate-systemene er passivhussertifisert av 

Passivhus-instituttet i Darmstadt i Tyskland. Dette betyr at alle Energate-systemene er 

innenfor kravene på lik eller mindre enn 0,8 W/m2K for total vinduskonstruksjon. 

Energate vinduer har en laboratoriemålt U-verdi på 0,65 W/m2K, som tilsvarer dobbelt så god 

isoleringsevne i forhold til gamle vinduer. Tiltaket er anbefalt av KANENERGI som 

utarbeidet ENØK-rapporten for Kings Bay AS i 2009. 

Styringssystemer for varme 
Som et ledd i ENØK-tiltakene, ble det satt inn KNX-system for varmestyring i Servicebygget. 

KNX oppfyller kravene i den høyeste energieffektivitetsklassen for bygningsautomasjon i 

henhold til EN15232, og oppfyller dermed de stadig strengere kravene til bygningenes 

energiforbruk på en utmerket måte. Med KNX er det mulig å oppnå energisparinger på opptil 

50 %. 

 

Oppbygning gammelt anlegg: 

1. Alle radiatorer i bygget var styrt av brukerne selv. Det satt en termostat på radiatoren 

som bruker kunne stille inn etter ønsket temperatur/pådrag. Dette medførte at det ble 

brukt unødvendig mye fjernvarmeenergi på sommeren, samt at ved vinterstid «fyrte» 

brukerne opp ekstra godt på sin arbeidsplass. Fjernvarmepumpene gikk også ved full 

hastighet og kjørte unødvendig mye varme rundt i bygget som det ikke var bruk for. 

 

2. Ventilasjonsanleggene hadde to innstillinger -  høy og lav hastighet. Ut over dette har 

man også mulighet til å påvirke temperaturen på luften man sender inn i bygget. 

Samtlige ventilasjonsanlegg 36.01, 36.02 og 36.03 gjenvinner varmen av luften de 

sender ut. 



Side 4 av 6 

 

3. Alle lys i bygget hadde brukerne mulighet for å påvirke selv. Selv om de fleste er 

flinke til å slå av lyset etter seg, ble det dessverre glemt ved flere tilfeller. Det er også 

korridorer og rom som har lys stående på unødvendig i løpet av dagen, ettersom de 

ikke brukes så mye. 

 

 

Oppbygning nytt anlegg: 

 

Fase1: 

Alle fjernvarmepumper har blitt bytte ut med Danfoss energieffektive pumper, og 

fjernvarmeanlegget har blitt bygd om slik at det har fått bedre varmevekslere med mindre tap. 

Pumpene fra Danfoss er selvregulerende, og styrer selv egen hastighet etter energiforbruket 

som går i strengen den er tilkoblet. Det vil si at om energibehovet er større, øker også pumpen 

hastigheten for å hente ut mer energi i fra plateveksleren. 

 

Fase2: 

Her tok vi for oss alle radiatorer i bygget og lysstyringen. Det er blitt plassert KNX 

temperaturfølere rundt om i de fleste rom (noen rom med naturlig tilhørighet til hverandre 

deler temperaturføler) som er koblet til via KNX bus mot aktuatorer som nå sitter på alle 

radiatorer (I rom 140/141 arkade/kantine reguleres hele strengen med radiatorer av en ventil.) 

 

Ønsket temperatur lagres elektronisk i hver temperaturføler, som igjen styrer pådraget til alle 

aktuatorer etter behov. Brukerne har ingen mulighet til å påvirke styringen da dette nå gjøres i 

fra SD PC (SD er i hovedsak overordnet styring av tekniske anlegg i et eller flere bygg) på  

kraftstasjonen eller via automatikers laptop som inneholder programmeringsverktøyet ETS4. 

SD PC sørger også for nattsenking av temperaturen i bygget når det ikke er i bruk. 

 

Temperaturen i bygget har blitt senket med over 7 grader i forhold til da brukerne styrte 

pådraget selv. Under sommeren brukes det ikke noe fjernvarme til oppvarming av bygg 

(kontra året før), ettersom ventilasjonsanlegget bidrar med nok varme under 

sommermånedene. Under sommerperioden så vi allerede store innsparinger på fjernvarme. 

 

Samtidig ble alle kontorer og tilstøtende korridorer oppgradert med PIR-sensorer (Presence 

Infrared Detection) som oppdager når et kontor eller korridor er i bruk og slår på lyset. Om 

sensoren ikke oppdager bevegelse etter 5 minutter, slås lyset av. Samme teknologi og 

funksjon brukes i inngangen til servicebygget, mottak/resepsjon, venterom, garderobe, 

toaletter og garasje/nødsykestue. Arkade og kantine har fått oppgradert sitt lysdimmeanlegg 

med tilsvarende i KNX. Dette underletter bruk for personalet og økt kontroll over styring i fra 

SD PC. Det sørges nå for at lys vil være slukket etter at personer er ferdig med å spise 

kveldsmat, hvor lys ofte ble glemt før.  

 

Sikkerhetsmessig tennes nå alle lys i bygget automatisk om brannalarmen skulle gå i 

Servicebygget. Dette underletter evakuering og eventuelt søke- og slukkearbeid for byens 

brannstyrke. 

 

 

Fase3: 
Her tok vi for oss ventilasjonsanlegget. Den gamle PLS-styringen ble fjernet og er nå erstattet 

med ny PLS fra Siemens (Desigo), som også kommuniserer på KNX-bussen. 
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Kontaktorstyring for to hastigheter er fjernet og erstattet med frekvensomformere for trinnløs 

styring av hastighet. Det er også byttet til mer effektive viftekonvektorer inne i 

ventilasjonsanlegget. 

 

Desigo PLS henter nå informasjon om utetemperatur, temperatur i de forskjellige rom samt 

innhold av CO2 i luft over KNX-bus fra kombinasjonsfølere (Temperatur/CO2), og justerer 

dermed varme og pådrag av luft etter behov. Når bygget ikke er i bruk går det på minimal 

hastighet da behovet for varme ikke er tilstede og luftkvaliteten er bra.  

 

Når folk begynner på jobb vil anlegget registrere økt mengde CO2, og dermed justere opp 

hastigheten for å kompensere for dette slik at det skapes et bedre innemiljø. Skulle det bli et 

fall i temperatur, vil ventilasjonsanlegget i samarbeid med radiatorene (de snakker sammen 

over buss, PLS har det overordnete ansvar) kompensere for dette. 

Resultat 
Ut over den drastiske nedgangen i bruk av fjernvarme i sommer har vi dessverre ikke så mye 

data å komme med før samme tid neste år. Dette er fordi vi trenger et 

sammenligningsgrunnlag på vinterstid når anlegget virkelig er i bruk. 

 

Det vi likevel sitter igjen med er et bygg som garantert er mer energieffektivt, og et system 

som snakker sammen istedenfor å jobbe mot hverandre som enkeltisolerte anlegg. 

Økonomi 
Det er til sammen brukt 1 662 683 kroner på prosjektet. Dette inkluderer både materialer, 

arbeidstimer og konsulenter. 
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Figur 2 Regnskap for ENØK-tiltak på Servicebygget. 

 

 

Rapport skrevet av  

 

Thomas Blix      Åsne Dolve Meyer 

Automatiker      Rårdgiver 

Per. 30.11.14

Konto Mottatte midler 2013 2014

ENOVA -290 726kr                    

Arbeidstimer og konsulenter

5996 Lønn 36 600kr                        419 100,00kr            

Nord-Troms Rørservise (radiatorer) 209 961kr                      

AS Elektriske 258 280kr                      

Materiell 

6551 Materiell elektriker 95 659kr                        12 155,45kr              

6554 Materiell rørlegger 8 116,00kr                 

6561 Materiell automatiker 418 612kr                      317 808,64kr            

6500 Verktøy 18 978kr                        

6540 Inventar til kjøkken 60 809kr                        

Diverse

6100 Frakt 1 468kr                           375,14kr                    

7126 Reise og opphold konsulenter 95 487kr                        

Totale kostnader 1 195 854kr                   757 555,23kr            

Resultat 905 128kr                     757 555,23kr           


