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Bygnin
ngen
Byggeår:
Areal:
Bygningsstype:

1922
8 m² oppvarmet BRA
2 800
Un
niversitet/Høggskolebygning

Høgskuleen i Volda besstår av åtte byygninger. Denn aktuelle byggningen, Kaarsstadbygninge n, er oppført i 1922 og
har et tilbygg fra 198
82. Hovedbyggningen og dden tilhørende parken er vernet med verneklasse 2, hvilket
innebæreer at ombyggging, utskiftingg av bygninggsdeler eller for
f eksempel endringer avv malingsfarge ikke får
utføres uten avklaring med kulturminnefaglig kom
mpetanse i Statsbygg.
Bygningeen brukes hovvedsakelig til undervisning.
u
Det er et fåtall kontorer ig
gjen på nordssiden, men de
e fleste av
disse har blitt flyttet til tilbygget gru
unnet dårlig innneklima. Und
deretasjen bru
ukes til kantinne og undervissningsrom
for matkkultur, som omfatter
o
kjøkken og et stort musikkkrom. 1-3. etasjen inneh older semina
arrom for
undervisn
ning, et størrre auditorium
m og den gam
mle festsalen samt noen grupperom oog kontorer mot
m nord.
Bygningeen har et kaldt loft med en
n mengde småå loftsrom, so
om i all hoved
dsak står tom
mt, men er noe brukt til
lager.

Inneklim
ma
Det er n
naturlig ventillasjon i store
e deler av byygningen og problemer med
m overtempperaturer på grunn av
solvarmeetilskudd. De fleste
f
kontorer er flyttet til tilbygget grun
nnet det dårlig
ge inneklimaeet.
Når det ggjelder solskjeerming er det kun innvendiige persienner og solfilm på det indre gllasset på vind
duene mot
sør.

Dagens
s tilstand av
a bygninge
en og de te
ekniske sys
stemene

I

Bygningskroppen
n
Bygningeen har vernet eksteriør, me
en er kraftig oombygd innve
endig i forbind
delse med tilbbygget fra 19
982. Loftet
har mye av det opprin
nnelige interiø
øret bevart. B
Bygningens eksteriør er go
odt bevart. Yttterveggene er
e antatt å
være ca. 400 mm uarm
mert, støpt betong med glattte, malte pusssfasader.
Bygningeen har et vindu- og dørarea
al på 17 % av bruksarealet (BRA). En del av bygningeens vinduer err originale
vinduer. Bygningen haar også en del nyere vindueer fra 80- og 90-tallet, hvo
or spesielt vinnduene fra 80-tallet er i
dårlig staand. Vinduer mot
m nord er originale
o
vinduuer med varevinduer fra 19
995 (ca. 45 sttk.). Vinduer mot
m sør er
gamle, ko
oblete vindueer fra 80-tallett i dårlig stan d. Det er lagtt på solfilm fo
or å øke solskjjermingen på vinduene
mot sør ((ca. 80 stk.). Noen
N
vinduer ble også utbeedret under re
ehabiliteringe
en i 2010. Byg ningen har ettasjeskiller
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med stubbloftleire mot kaldt loft. Etasjeskilleren mot kaldt loft er etterisolert med innblåst isolasjon, estimert
til 150mm. Det er også noe skrått tak mot det fri i 3. etasje.

Oppvarming og kjøling
Bygningen blir forsynt med varmtvann til romoppvarming fra nærvarmeanlegget i nabobygget (idrettsbygg med
svømmehall). I nærvarmeanlegget varmes vannet opp med el-kjel. Det er oljekjel som reserve. Oljekjelen er fra
1986 med en årsvirkningsgrad på 78 %. Nærvarmeanlegget forsyner også varmtvannsbatteriet til ventilasjonen.
Kaarstadbygningen har radiatorer som distribusjonssystem, med manuell regulering. Anlegget er
mengderegulert
og
turtemperaturen
til
radiatorene
reguleres
etter
utetemperaturen.
Utekompenseringskurven varierer mellom 25 °C (min) og 70 °C (max). Sirkulasjonspumpen er trykkregulert og
stopper når det ikke er varmebehov.
Det er ikke kjøling i bygningen, og det er problemer med overtemperaturer under store deler av året.

Ventilasjon
Det er opprinnelig naturlig ventilasjon i bygningen. Under tilbyggingen i 1982, ble det installert balansert
ventilasjon i store deler av underetasjen for kantinen og matkultur, samt de store salene som auditoriet og den
gamle festsalen. Ellers er det noen ventiler i veggene, men hovedsakelig ventileres det med vinduslufting
mellom leksjonene. Ventilasjonen er i drift mellom 7.00-16.00, 5 dager i uken, 49 uker i året. Utenfor driftstid
er ventilasjonen av.

Belysning
Store deler av bygningen har gammel lysarmatur, type T8. Estimert verdi for belysningen er på 12 W/m2.

Energibruk og energiforsyning

I

Siden det kun er Kaarstadbygningen som skal vurderes, og ikke tilbygget, er denne skilt ut fra
energiberegningene, noe som gir estimert levert energi på 295 kWh/m2 .
Som utgangspunkt (basismodell) før lønnsomhetsbetraktninger, er det forutsatt tiltak på ventilasjonen opp til
TEK10 nivå. Energimålinger sammen med simulert energibruk med oppgradert ventilasjon til forskriftsnivå,
utgjør vårt utgangspunkt for lønnsomhetsbetraktninger av ytterligere energitiltak. Dette gir en energibruk på
248 kWh/m2.
Beregnet levert energi for utgangspunktet er dermed:
Beregnet total levert energi

248 kWh/m²år

Levert oppvarming

190 kWh/m²år

Levert belysning og utstyr

58 kWh/m²år

I

Lønnsomhetsanalyse av energieffektiviseringstiltak

Grunnet dårlig inneklima er det tatt en beslutning om at ventilasjonen i bygningen skal oppgraderes. Dette
innebærer at en del av kostnadene knyttet til flytting av brukere, rigg og drift m.m., må tas uavhengig av
energieffektiviseringstiltakene. Disse kostnadene inngår ikke i lønnsomhetsberegninger av rene energitiltak.
SINTEF har definert ytterligere energieffektiviserende tiltak som kan utføres samtidig, når brukerne allerede har
flyttet ut av bygningen. Beregninger er utført for eksisterende bygning og energieffektiviseringstiltak opp til
TEK10-nivå og videre opp mot passivhusnivå der det kan være mulig, med tanke på vern og bygningsfysiske
forutsetninger. Tabell 1 viser energibesparelsen og investeringskostnaden for de enkelte tiltakene. Alternativ
med bokstav a eller b er to alternativer på samme bygningsdel, for å sammenligne om det lønner seg med å
investere litt mer for å få en enda bedre energiytelse. I kostnaden for tiltak på vinduer er det ikke lagt inn
kostnad for utskifting til nyere vinduer som er kopier av de opprinnelige vinduer, som kan være et krav grunnet
kulturminne.
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Tabell 1. Levetid, investering, energibesparelse, kostnadsbesparelse for de enkelte tiltakene rangert
etter internrente.

TCrangering Tiltak

Levetid
[år]

Total
Energikostnads- InternInvestering besparelse besparelse rente
[kNOK]
[MWh/år] [kNOK/år]
[%]

3 Varmeanlegg- radiatorer (50
1 %) og nye termostatventiler

20

420

52,6

47,3

11,4

2 7 Etterisolere vegg

40

2357

145,0

130,5

4,6

3 4b Etterisolere tak 200 mm

40

568,8

34,7

31,2

4,6

4 4a Etterisolere tak 100 mm

40

504

29,1

26,2

4,2

5 VP med energibrønn og styring

15

3007,2

283,9

255,5

3,2

6 1 Behovsstyrt ventilasjon

15

672

59,4

53,4

2,3

7 2b Skifte eldre vinduer til PH

30

2773

80,1

72,1

-1,5

8 2a Skifte slitte vinduer til TEK

30

2540

63,6

57,2

-2,4

9 5 Belysning

15

182

1,7

5,5

-6,5

Inndata for lønnsomhetsberegninger
Ved lønnsomhetsberegningene er det tatt utgangspunkt i byggherrens internrentekrav på 4,15 %. Det er videre
estimert en relativ økning av energiprisen med 2 % over inflasjonen og økonomisk levetid er satt til 60 år.
Energipris per energikilde finnes i tabell 6.1.
Tabell 6.1 Økonomisk inndata lønnsomhetsberegning
Internrentekrav
4,15
%
Energiprisøkning
2,0
%
Energipris termisk
energi
1,0
kr
Energipris elektrisitet
1,0
kr
Økonomisk levetid
60
år

Sammendrag av tiltakspakken
Resultater
Med hjelp av Total Concept metoden er en tiltakspakke med følgende 5 energieffektiviseringstiltak funnet
lønnsomme basert på byggherrens internrentekrav.
1

Utskifting av varmeanlegg- radiatorer (50%) og installering av nye termostatventiler

2

Etterisolere vegg innvendig 50mm (krever bygningsfysisk vurdering)

3

Etterisolere etajseskiller mot loft 200 mm (krever vurdering av kulturminnefaglig)

4

Behovsstyrt ventilasjon

5

Belysning

3 (4)

Total Con
ncept methood – Summarry report of Step
S
1

may
m 2015
2

Tiltakspakken redusereer den leverte
e energien meed 277 200 kW
Wh/år, dvs. 100 kWh/m år.
ostnad er 4 2000 000 kr og gir en summert internrente på 5,95 %.
Tiltakspakkens totale investeringsko
m Kaarstadbyygningen er deet fortsatt mu
uligheter for å utføre ambis iøs rehabilitering. Ved
I en verneet bygning som
å utføre d
denne tiltaksp
pakken skulle Kaarstadbygnningen kunne redusere sitt energibruk m
med 40 %, fra 248
2 til 148
2
kWh/m åår.
Tabell 2. K
Kostnads- og en
nergibesparelse for de ulike tilttakene. De 5 fø
ørste tiltakene inngår i tiltaksppakken.

Investeriing

M
Measure

[kNOK]

Totaal
kostnaadsbesparrelse
[kNOKK/år]

Ene
ergibespa
arelse
[MW
Wh/år]

1

Varmeanleggg- radiatore
er (50%) og nnye
termostatventiler

420

47

52

2

7 Etterisoleere vegg innvv 50 mm

2357

115

128

3

4b Etterisollere tak 200 mm

568

27

30

4

1 Behovsstyyrt ventilasjo
on

672

49

55

5

5 Belysningg

182

13

10

6

2b Skifte vinduer eldre enn 1984 til PH-vinduer

2773

58

65

7

VP med eneergibrønn ogg styring

3007

115

128

-

Sum

9980

427

470

akken
Bilde 1. Intternrentediagraam for tiltakspa
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