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Hva består varmesentralen av?

Det nye anlegget består av to varmepumper, en  
elektrokjele, fire produksjonstanker, fem varmtvanns-
beredere og et vannbehandlingsanlegg.  

De to varmepumpene, av type NIBE Fighter 1345-40, vil 
veksle mellom produksjon av varme og varmt tappevann 
etter behov. Effekttopper og tilleggsvarme dekkes av 
elektrokjelen, en Parca El 350, 200 kW, som kobles inn 
automatisk når varmepumpen kommer på etterskudd 
med energileveransen, dvs. når den ikke oppnår til-
strekkelig høy temperatur til å møte hele behovet vårt for 
varme og varmt tappevann. Elektrokjelen er utstyrt med 
en strømbegrenser som overvåker og sikrer at hoved-
sikring ikke overbelastes. Ved overbelastning vil effekten 
på elektrokjelen automatisk reduseres. 

Tappevannet varmes opp til ca. 55 °C i produksjons-
tankene og føres deretter over i varmtvannsberederne 
for toppvarming. 

Vannbehandlingsanlegget som er montert, av type Airsep 
100-4, fjerner oksygen og partikler fra radiatorvannet ved 
drift og påfylling. I tillegg fungerer den som ekspansjons-
kar og automatisk vannpåfyller. Påfylling av vann for å 
opprettholde tilstrekkelig trykk for distribusjon av varme 
og varmt vann var en av de tingene vi før måtte gjøre 
manuelt.

Hvordan får vi ‘gratis’ energi fra naturen?

VARMESENTRALEN I SIGURDSGATE 20

Vi har ti energibrønner på til sammen 
2080 meter som skal forsyne oss 
med ‘gratis’ energi til varme og varmt 
tappevann fra grunnen – fem i bak-
gården og fem på framsida av gården. 
Varmepumpene, som hver består av 
to kompressorer og varmevekslere 
på ‘varm’ og ‘kald side’,  kjøler ned 
temperaturen i væsken som føres inn 
i kollektorrør fra energibrønnene ca. 
tre grader når den passerer gjennom 
varmeveksleren på ’kald side’.   
Energigevinsten ved nedkjølingen av 

væsken på ‘kald side’ blir ved hjelp av 
kompressoren overført til et høyere 
temperaturnivå og avgitt som varme 
til anlegget. Den elektriske strømmen 
vi bruker går til kompressordrift og til 
spisslast når varmepumpene ikke  
dekker hele energibehovet vårt. 
Spisslast styres av varmepumpen  
og kobles inn automatisk når det er 
behov, normalt et sted mellom 0 og 
-5 °C (utetemperatur). Det er mellom 
4–10 °C i grunnen året rundt.

Varmepumper, el-kjel, airsep og varmtvannsberedere. Produksjonstanker for tappevann.

Innføring av kollektorrør fra  
energibrønnene.
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VARMESENTRALEN I SIGURDSGATE 20
levetid På bergvarme

Levetiden på et bergvarmeanlegg er lang – ca. 15-20 år på varmepumpene og elektrokjelen, 50 år på tekniske instal-
lasjoner, som rør, tanker, osv., og minimum 100 år på selve energibrønnene. Det betyr at vi om 15-20 år bare må gjøre 
20-30 % av totalinvesteringen for anlegget på nytt for å kjøre i nye 15-20 år. Gitt dagens lånebetingelser vil vi normalt 
spare mer på energiregningen enn det vi betaler i renter og avdrag på lånet, noe som gjør at vi kan gjøre nødvendige 
avsetninger til framtidige vedlikeholdstiltak som allerede er vedtatt i vedlikeholdsplanen for 2009-2019.

	  

Hva er de viktigste faktorene som Påvirker Hvor mye energi vi kan sPare?

Vanligvis sies det at varmepumpen kan dekke mellom  
50-70 % av energibruken, men akkurat hvor stor andel  
av vår energibruk vi vil få dekket av gratisenergi fra  
grunnen, avhenger av temperaturen på væsken som føres 
inn fra energibrønnene og den virkningsgraden vi oppnår 
på anlegget. Virkningsgraden vil igjen være avhengig av 
varmekurven vi velger – jo lavere varmekurve vi kjører på 
anlegget, desto høyere virkningsgrad. 

Riktig temperatur ut på et energieffektivt varmeanlegg 
er når alle radiatorkraner (termostatventiler) er åpne og 
varmekurven er justert så lavt at det er akkurat passe 
temperatur i det kaldeste rommet. I en bygård justeres 
varmekurven vanligvis ut i fra temperaturen i oppholds-
rom i leiligheter i gårdens øverste etasjer, der det er 
kaldest. Hvor høy temperatur vi får fra energibrønnene 
er en parameter vi ikke er herre over, men som avgjøres 
av lokale grunnforhold, som f.eks. hvor mye eller lite 
vanngjennomstrømning det er i brønnene. 

Anlegget vårt er regulert slik at de som bor i øverste  
etasje skal kunne oppnå en innetemperatur på ca.  
20-21 °C når alle termostatventilene står innstilt på 5. 
Siden vi ikke har innreguleringsventiler i hver etasje, vil 
leiligheter som er lokalisert i lavere etasjer kanskje  
oppleve at det blir varmere enn dette dersom de har  
sine termostatventiler på samme innstilling. Dersom  
beboerne i disse leilighetene ønsker å begrense  
temperaturen til 20-21 °C vil de måtte regulerer den ved 
å stille inn termostathode på radiatorventilen. Stiller man 
inn termostathodet på 3 skal man normalt kunne oppnå 
en innetemperatur i rommet der radiatoren står på ca.  
20 °C. 

Alle frarådes på det sterkeste å regulere innetempera-
turen ved å åpne vinduene dersom de synes det blir  
for varmt. Har du for vane å åpne vinduene mens  
radiatorene står på for å oppnå lavere innetemperatur, 
vil du sannsynligvis få deg en lite hyggelig overraskelse 
når den første avregningen av individuelt målt varme-
bruk kommer. Å fyre for kråka er forferdelig dyrt og 
lønner seg aldri!


