
Alle tiltakene som ble vedtatt av den ekstraordinære generalforsamlingen i juni 2013 er nå gjennomført, og de 
aller fleste aktivitetene som inngikk i kontraktene våre med Elektropluss og Boligenergi er ferdigstilt. De tre 
som gjenstår er såing av plen, utbedring av gjerdet mot Gruegata og utarbeidelse av ferdigmelding. Ferdig-
meldingen, som blant annet skal inneholde en rapport som viser hvordan energibruken har vært i gården de 
seks første ukene etter at tiltakene ble iverksatt, må foreligge før vi kan få utbetalt støtten Oslo kommune 
har innvilget fra sitt Klima- og energifond.  Vi regner derfor med at vi skriver januar 2014 før prosjektet rent 
formelt sett kan ansees som avsluttet fra styrets side. 

Ny varmesentral basert på bergvarme, som skal 
gi oss trygg og miljøvennlig leveranse av varme og 
varmt vann i mange, mange år framover, ble formelt 
overlevert oss av Elektropluss den 31.10.13.  

Anlegget er topp moderne og mye av det som før  
krevde manuell oppfølging er nå automatisert, noe 
som vil redusere drifts- og vedlikeholdskostnadene 
våre. Varmesentralen kan også fjernovervåkes.  
I praksis betyr det at Elektropluss kan drifte og  
sjekke status for anlegget vårt fra sin egen drifts- 
sentral. De kan starte og stoppe varmepumpa,  
justere varmekurven, få informasjon om innstillinger, 

status og hendelser og se ulike typer alarmer og få 
informasjon om hvordan de skal håndteres. Gjennom 
service- og fjernovervåkingsavtalen vi skal inngå, skal 
Elektropluss sørge for at varmesentralen fungerer 
som den skal og vaktmesters rolle i fyrrommet er  
redusert til ett par enkle tilsynsoppgaver – som for 
eks. å sjekke for fysiske lekkasjer i varmesentralen.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om hva 
varme-sentralen består av kan du lese mer om  
den på hjemme-siden: www.sigurdsgate20.no  
eller i vedlagte pdf.
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Radiatormåler:
sitter montert på 

alle radiatorer.

vannFORbRuK:

La ikke vann renne unødvendig, f.eks ved vask, tannpuss og barbering. 
Begrens også vannbruk ved bad og dusj, på en fem minutter lang dusj 
bruker du ca. 45 liter vann, mens du på et karbad bruker ca. 150 liter.

Sørg for at toaletter og vannkraner ikke renner eller drypper. Et  
toalett som står og renner kan lett bruke 1500 liter vann pr. døgn, 
mens en dryppende kran kan sløse ca. 50 liter vann pr. døgn. 

Hvis du har vannmåler bør du avlese den med jevne mellomrom  
for å unngå overraskelser.

1.

2.

3.

RadIatORvaRmE:

La aldri vinduene stå åpne i lengre tid i fyrings- 
sesongen. Har du for vane å åpne vinduene mens  
radiatorene står på for å oppnå lavere inne- 
temperatur, vil du sannsynligvis få deg en lite 
hyggelig overraskelse når den første avregningen  
av individuelt målt varmebruk kommer.  

Utlufting skal skje ved at du 2-3 ganger i døgnet 
åpner vinduene i 3-5 minutter, gjerne ved gjen-
nomtrekk, slik at all fukt og dårlig luft skiftes ut,  
uten at inventar, vegger og gulv blir nedkjølt.

Sørg for at luften har fri passasje rundt radiatorene – 
hvis ikke sendes varmen i retur til varmesentralen. 

Tørk aldri tøy på radiatorene og ”pakk” ikke inn  
radiatoren med møbler. Å plassere sofaen tett  
inntil radiatoren er altså ingen god ide. 

Har du flere radiatorer skal alle bidra til opp- 
varmingen. Er det flere rom i boligen og du ønsker 
lavere temperatur i ett av dem, for eks. på et sove-
rom, må du sørge for at døren alltid er lukket til det 
aktuelle rommet.

Slå ikke av varmen helt om natten i fyringssesongen 
– bare senk romtemperaturen noen grader, for eks. 
ved å skru ned termostatventilen fra 3 til 2.

Ved lengre tids fravær fra leiligheten kan tempe-
raturen senkes ytterligere ett par grader. 

Utenfor fyringssesongen bør termostaten innstilles 
på snøstjernetegnet, som er frostsikret tilstand.

Kjøp deg et termometer og heng på en innervegg i 
et oppholdsrom.

Les av målerne med jevne mellomrom i fyrings- 
sesongen og du slipper ubehagelige overraskelser. 
Spør eventuelt andre beboere i tilsvarende leilig-
heter (dvs. med samme størrelse og beliggenhet i 
gården) om hvor mye de bruker, slik at du kan danne 
deg et bilde av om ditt forbruk avviker. 

Hvis du har en radiator som aldri brukes, skal måler-
registreringen være 0 (null). Hvis det ikke er tilfelle, 
må du kontrollere om termostatventilen er ordentlig 
lukket, eller om varmt vann kommer inn i radiatoren.
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Vannmåler:
sitter i taket på badet
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IndIvIduELL måLInG av vaRmE OG tappEvann

Brunata har installert individuelle fjernavleste målere  
på radiatorer og tappevann i alle boenheter i gården,  
og du vil om kort tid få tilsendt et aktiveringsbrev med 
brukernavn og passord som gir deg tilgang til WebMon 
– Brunatas nettbaserte løsning som gir brukere oversikt 
over alle målerverdiene som registreres for deres  
leilighet. 

Under ”Forbruksrapporter” i WebMon har du mulighet til 
å få oversikt over ditt forbruk i en valgt periode, for eks. 
siste 12 dager, siste 12 uker eller siste 12 måneder, og til å 
sammenligne forbruket i denne perioden med samme 
periode året før. Forbruket for den valgte perioden, for 
enten varme eller varmt vann, vises i et søylediagram og 
i en tabell som angir målernummer og forbruk i perioden 
for hver av dem.  

Mer informasjon om hvordan du bruker WebMon  
og hva slags rapporter den nettbaserte løsningen gir 
brukerne tilgang til vil bli lagt ut på hjemmesiden vår  
så snart aktiveringsbrevet er sendt ut. 

De elektroniske varmemålerne som er installert er  
programmert i henhold til type og størrelse på hver  
enkelt radiator. Målerne registrerer varmeavgivelse fra 
radiatoren sammenlignet med romtemperaturen, målt  
i antall varmeenheter og varme tilført radiatoren fra  
eksterne kilder/strålevarme, som for eks. sollys,  
panelovner, vifteovner, osv. Radiatoren avgir varme til 
rommet så lenge radiatortemperaturen er høyere enn 
romtemperaturen, mens den blir tilført varme fra rommet 
så lenge romtemperaturen er høyere en radiator- 
temperaturen.  Etter 24 timer avregnes forskjellen mellom 
avgitt og tilført varme og du betaler bare for den varmen 
som er tilført rommet fra sentralvarmeanlegget. 
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Varmebruk hittil i år
Bruk av varme måles i varmeenheter som regnes  
sammen i et telleverk. I målerdisplayet vises ’varmebruk 
hittil i år’ som       . På den første dagen i det nye  
varmeregnskapsåret, 01.06., starter telleverket  
automatisk på null. 

Varmebruk i foregående år
Varmebruk i det foregående året registreres på den fast-
satte årlige avregningsdatoen for boligselskapet. Verdien 
lagres i måleren og vises i displayet som        , noe som  
gir deg muligheten til å følge med på varmebruken din  
og sammenligne den med fjorårets bruk. Bruk gjerne 
tabellen i brosjyren Brunata la igjen da målerene ble 
montert for å sammenligne bruken din av varme over  
tid, dersom du ikke ønsker å benytte deg av den nett-
baserte løsningen. 

Skala og kontrolltall
Hver måler blir under monteringen tilpasset radiatorens 
ytelse ved hjelp av en skala:            Det sikrer at varme-
bruken blir korrekt målt og at det kan sammenlignes med 
bruk av varme i andre radiatorer med samme varme-
fordelingsmålere. Måleren er forsynt med et kryptert 
kontrolltall som gir ekstra sikkerhet for korrekt avlesning 
av bruken ved selvavlesning. 

Målernummer
Hver måler har også sitt unike målernummer:        Når 
varmeregnskapet utarbeides, kan man ut i fra måler-
nummeret finne opplysninger om monteringssted og 
skala, mv. Denne informasjonen finner du også i WebMon, 
der du kan hente fram hvor mange varmeenheter som er 
registrert for hver radiator.

Dersom noen forsøker å manipulere måleren vil dette 
automatisk registreres og Brunata og styret, som  
administrator av systemet, vil få inn feilmelding.  

Kostnader forbundet med utbedring eller installasjon  
av ny måler som resultat av manipulasjon vil faktureres 
den enkelte aksjonær. 

Hva fortellere måleren?
Varmemåleren viser fire forskjellige tall: Forbruk hittil i år, totalt forbruk foregående år, skala og målernummer.  
Forbruket måles i varmeenheter. Disse kan dessverre ikke omregnes direkte til kWh. 

	  

	  

IndIvIduELL måLInG av vaRmE OG tappEvann
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Futura varmemålere har meget lang levetid fordi de er 
forsynt med utskiftbare lithiumbatterier som har en  
levetid på 10 år under normale driftsforhold, pluss  
ytterligere ett år til utskiftning. 

Vannmålerne registrerer bruk av varmt tappevann målt  
i antall liter og angis i m3 i oversikten på WebMon. Siden 
denne måleren hos de aller fleste sitter i himlingen i 
baderomstaket og ikke er lett tilgjengelig vil måle- 
verdien stort sett bare kunne leses av på WebMon.  
Selve vannmåleren ble installert i forbindelse med  
rehabiliteringen av baderommene høsten 2010, og 

måleren har registrert bruk av varmt tappevann siden 
den ble installert. Du vil derfor kunne se hvor mye vann 
som er brukt i din leilighet fra måleren ble installert og 
fram til fjernavleseren ble montert nå i år. 

Den individuelle avregningen vil imidlertid kun gjelde for 
bruk av varmt vann fra og med når fjernavleseren ble 
installert og aktivert i forbindelse med igangkjøringen av 
den nye varmesentralen i oktober i år. For de som har 
bodd her siden målerne ble installert høsten 2010, kan 
det jo være greit å kunne sammenligne nåværende bruk 
med bruk de foregående tre årene. 

Fordelingsregnskapet settes opp med utgangspunkt i 
boligselskapets faktiske totale energikostnader i løpet 
av avregningsperioden (årlig), samt kostnader forbundet 
med drift av varmesentralen og administrative kostnader 
forbundet med innhenting av målerverdier og avregning. 
Totalkostnadene fordeles på hver enkelt boenhet i  
henhold til en fordelingsnøkkel som fastsettes av bolig-
selskapet i samråd med Brunata. 

En del av kostnadene forbundet med drift av varme-
sentralen, varmetap, oppvarming av tørkebåser, belysning 
i fellesarealer, osv., fordeles etter en fast brøk uavhengig 

av forbruket ditt mens hoveddelen av totalkostnadene 
fordeles etter faktisk målt bruk av energi og varmt tappe-
vann i enkelt leilighet. 

Til nå har de totale kostnadene forbundet med kjøp av 
energi og drift av varmesystemet blitt fordelt etter eier-
brøk. Med innføring av individuell måling vil hver enkelt 
nå betale for sin andel av varme og varmt tappevann. På 
den måten oppnår vi en mer rettferdig kostnadsforde-
ling – og forhåpentligvis vil økt kunnskap om egen bruk 
av varme og varmt tappevann også resultere i redusert 
energibruk for hver enkelt og for gården totalt sett. 

Varmeregnskapsåret vårt løper fra 01.06. i et år tom 
31.05. året etter, og du vil motta én årlig avregning for 
faktisk bruk av varme og varmt tappevann. 

Eksakt tidspunkt for utsendelse av selve regningen vil 
avhenge av forretningsfører og Brunata, men vi antar at  
vi vil motta den i juli/august. I vår avtale med Brunata 
forplikter de seg til å ferdigstille varmeregnskapet og 
gjøre klar regningene til den enkelte aksjonær innen  
seks uker fra de har mottatt alle nødvendige data fra  
forretningsfører. 

Din faktiske bruk avregnes mot den andelen av felles- 
kostnadene dine som i dag er forbundet med energi-
utgifter for din eierbrøk og som du allerede betaler inn à 
konto i perioden. À kontobeløpet vil framkomme på den 
årlige avregningen. Varmeregningen fra Brunata vil være 
todelt – den ene vil vise din andel av felleskostnader 
fordelt etter fast brøk og den andre kostnader forbundet 
med din spesifikke bruk av varme og varmt tappevann. 

Summen av disse to delene avregnes mot det beløpet 
du allerede har innbetalt à konto i løpet av året. Har du 
betalt inn for mye, vil avregningen vise hvor mye du har til 
gode. Har du betalt inn for lite, vil avregningen vise hvor 
mye du skylder. 

FORdELInGsREGnsKap

åRLIG FORdELInG OG avREGnInG av vaRmEREGnsKapEt

IndIvIduELL måLInG av vaRmE OG tappEvann
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I alle trappeoppgangene er det montert nye lysarmaturer 
med innebygd elektronisk bevegelses- og skumrings- 
sensor. Det betyr at lyset i oppgangene bare slås på når 
noen går opp og ned trappene eller oppholder seg i  
oppgangen og når det blir tilstrekkelig mørkt inne. Lys-
rørene i de nye armaturene har også lengre levetid og 
lavere wattstyrke enn de i de gamle armaturene. 

I de fire bodområdene er det montert elektronisk  
bevegelsessensor som gjør at lyset slås på når man går 
inn. Sensoren er innstilt slik at lyset vil holde seg på i 10 
minutter fra bevegelse registreres. Vanligvis skulle det 
være tilstrekkelig med tid for å sette fra seg eller hente 
ting i boden. Har du behov for å oppholde deg i boden 
lenger må du, dersom boden din ligger slik til at sensoren 
ikke fanger opp bevegelse i det området, gå tilbake til 
et sted der sensoren registrerer bevegelse for at lyset 
skal bli stående på i nye 10 minutter. Å ha en lommelykt 
liggende lett tilgjengelig i boden kan derfor være lurt, i 
tilfelle du skulle glemme bort tiden. 

I kjellergangen ned til bodene i oppgang B og C, samt 
ned til vaskekjelleren må du fortsatt slå lyset av og på ved 
hjelp av vanlig bryter. Det samme gjelder i vaskeriet og i 
tørkerommet, samt for utelyset i oppgang D.  

Det er fint om alle husker å slukke lyset etter seg.

For å kunne overvåke energibruken i gården og 
sjekke om vi oppnår de energibesparelsene som vi 
er blitt forespeilet av Boligenergi i enøkanalysen de 
gjennomførte i vår, har vi etablert et webbasert energi-
overvåkingssystem. Etableringen av dette systemet var 
også ett krav fra Bymiljøetaten i Oslo kommune for å få 
støtte fra Klima- og energifondet til å gjennomføre de 
øvrige tiltakene.  

I varmesentralen er det montert en rekke målere som 
sørger for automatisk overføring av data til Boligenergis 
server. I enøkanalysen kartla Boligenergi hvor mye energi 
vi brukte før vi gjennomførte tiltak og beregnet hvor mye 
vi kunne spare på gjennomføring av hvert enkelt av dem. 
Formålet med å registrere hvor mye energi vi faktisk 
bruker er å sjekke om vi oppnår ønsket effekt av tiltakene 
vi har gjort. 

Vi vil kunne ta ut rapporter som viser:
1.     Gjennomsnittlige energibruk før vi installerte auto- 
       matisk energiovervåking og gjorde enøktiltak
2.    Beregnet energibruk – dvs. det vi skal ned i etter at 
       de anbefalte tiltakene er gjort
3.    Faktisk energibruk etter at tiltakene er gjennomført. 
       Er avviket stort mellom beregnet og faktisk energi
      bruk må vi se nærmere på hva som kan være grunnen 
      til avviket. 

Dersom det er interesse for det vil det være mulig å 
legge ut periodiske rapporter på websiden vår som 
viser hvordan ”vi gjør det” – altså om vi sparer så mye 
energi som beregnet i enøkanalysen. Hvor mye penger 
vi sparer vil selvfølgelig avhenge av hvor stor andel av 
energibruken som dekkes av bergvarme, hvor stor andel 
elektrokjelen må levere og hvilken pris vi må betale for 
strømmen vi bruker.

For de av dere som er interessert i å vite mer om hva 
slags informasjon og rapporter EOS kan gi, kan dere lese 
mer på hjemmesiden vår: www.sigurdsgate20.no

WEbbasERt EnERGIOvERvåKInGssystEm (EOs)
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styREt ØnsKER aLLE I GåRdEn En RIKtIG GOd JuL, nåR dEn tId KOmmER!

EnERGIEFFEKtIv bELysnInG


