
 

   

Energieffektivisering i K89 
Brukerveiledning og en kort beskrivelse 

 

 

 

 

Bygninger står for nær 40 prosent av energiforbruket i Norge. Erfaringer og statistikk viser at 

norske bygg, og spesielt yrkesbygg, bruker langt mer energi enn nødvendig.  

 

Eiendomsspar, som en seriøs eiendomsbesitter, ser det derfor nødvendig å ta sin del av 

samfunnsansvaret i å gjøre byggene i sin eiendomsportefølje mer energieffektive. 

 

Turen er nå kommet til K89 hvor vi har byttet kjølemaskin til en mer effektiv og mer miljøvennlig 

versjon samt at vi har oppgradert styring av ventilasjon, kjøling og varme i bygget til et mer 

fremtidsrettet og smart system.  

 

Disse endringene påvirker hverdagen til dere som leietagere i K89, vi har derfor utarbeidet en 

beskrivelse på hvordan systemet fungerer og hvordan du som leietager kan påvirke styringen.  

  



 

   

Ventilasjonsanlegg 
 

Ventilasjonsanleggene i bygget sørger for at luften i bygget skiftes ut og at du som leietager 

får en frisk luft hvor avgasser og lukt fjernes og byttes med frisk uteluft. 

Ventilasjonsanleggene på K89 er oppgradert for noen år siden med innebygd kjøling og 

varme samt en energieffektiv gjenvinning av temperatur slik at vi ikke «fyrer for kråkene».  

Nå er anleggene også oppdatert til å se på hvilken temperatur som meldes kommende dag. 

Det vil si at temperaturen på luften som blåses inn i bygget reguleres etter kommende 

værmelding og etter utetemperaturen som er ute. Er det veldig varmt ute kjøles luften ned og 

er det veldig kaldt så varmes luften opp. Dersom det meldes veldig varmt vær neste dag og 

det er varmt i bygget starter anleggene opp automatisk om natten for å kjøle ned bygget slik 

at det er klargjort for kommende dag.  

Her kan ikke hver leietager påvirke temperaturen, da luften er felles for alle leietagere i hver 

blokk og styres sentralt. 

 

 

 

  



 

   

Varme og kjøling i kontorlokaler 
 

I de fleste lokaler er det en eller flere panelovner som gir varme i rommet og en eller flere 

kjøletak som gir kjøling i rommet.  

For at ikke kjøling og varme skal jobbe mot hverandre har vi nå oppgradert styringen. 

Systemet ser på værmeldingen inneværende dag (oppgraderer seg kontinuerlig) og styrer 

om det skal være kjøling eller varme i hver sone. 

Hver sone har fått installert en sensor som måler temperatur, luftkvalitet og fuktighet. Denne 

sensoren er en referanse føler og bestemmer om sonen trenger kjøling eller varme. I tillegg 

styres temperaturen etter tid – slik at bygget ikke bruker unødvendig energi om natten. 

Denne sensoren styrer ikke temperaturen direkte i hvert rom, men bestemmer om sonen får 

lov til å bruke varme eller kjøling – hvert rom styres med egne regulatorer som beskrives 

senere. 

 

 

 

 

I displayet viser temperaturen i sonen og vrir du på hjulet vises ønsket temperatur i sonen. Her 

kan du som bruker justere ønsket temperaturområde i sonen. Er temperaturen i sonen under 

ønsket temperatur tillater systemet varme på panelovnene og er temperaturen 2 grader over 

ønsket temperatur tillater systemet kjøling på kjøletakene. Er systemet gått i nattdrift og du 

jobber sent vrir du på hjulet og temperaturen går tilbake til normal. 

  



 

   

Varme 
Hvert rom har en eller flere panelovner som gir varme til rommet. Så dersom referanseføleren 

tillater varme for sonen settes den ønskete temperaturen i rommet med hjulet på ovnen, vist 

på bildet under. Når ovnen varmer lyser det rødt. 

 

 

Anbefaler at dersom det er flere panelovner i samme rom at de stilles likt. 

  



 

   

Kjøling  
Hvert rom har en eller flere kjøletak som gir kjøling til rommet. Så dersom referanseføleren 

tillater kjøling for sonen settes den ønskete temperaturen i rommet med hjulet på regulatoren, 

vist på bildet under. Når regulatoren kjøler, lyser et gult lys. Denne regulatoren er plassert på 

veggen opp under taket i rommet. 

 

 

 

Dersom du ønsker det kaldere vris hjulet mot – og mot + dersom du ønsker mindre kjøling. 

Anbefaler som et utgangspunkt at hjulet står i midtposisjon. Anbefaler at dersom det er flere 

slike regulatorer i samme rom at de stilles likt. 

  



 

   

Varme og kjøling i møtelokaler og 

kantine 
 

I møtelokaler og kantine er det en eller flere panelovner som gir varme i rommet og en eller 

flere kjøletak som gir kjøling i rommet.  

For at ikke kjøling og varme skal jobbe mot hverandre har vi nå oppgradert styringen.  

Hvert rom har fått installert en sensor som måler temperatur, luftkvalitet og fuktighet. Denne 

sensoren bestemmer om rommet trenger kjøling eller varme. I tillegg styres temperaturen etter 

tid – slik at bygget ikke bruker unødvendig energi om natten. Denne sensoren styrer 

temperaturen direkte i hvert rom og bestemmer om rommet får lov til å bruke varme eller 

kjøling. 

 

 

 

 

I displayet viser temperaturen i rommet og vrir du på hjulet vises ønsket temperatur i sonen. 

Her kan du som bruker justere ønsket temperatur i rommet. Er temperaturen i rommet under 

ønsket temperatur kaller systemet på varme på panelovnene og er temperaturen 2 grader 

over ønsket temperatur kaller systemet på kjøling på kjøletakene. Er systemet gått i nattdrift 

og du jobber sent vrir du på hjulet og temperaturen går tilbake til normal. 

  



 

   

Varme og kjøling i auditorium 
 

I auditoriet er det flere panelovner som gir varme i rommet og et kjøleanlegg som gir ekstra 

kjøling i lokalet. 

For at ikke kjøling og varme skal jobbe mot hverandre har vi nå oppgradert styringen.  

Auditoriet har fått installert to sensorer som måler temperatur, luftkvalitet og fuktighet. Disse 

sensorene bestemmer om rommet trenger kjøling eller varme. I tillegg styres temperaturen 

etter tid – slik at bygget ikke bruker unødvendig energi om natten. Disse sensorene styrer 

temperaturen direkte og bestemmer om rommet får lov til å bruke varme eller kjøling. 

 

 

 

 

I displayet viser temperaturen i rommet og vrir du på hjulet vises ønsket temperatur i sonen. 

Her kan du som bruker justere ønsket temperatur i rommet. Er temperaturen i rommet under 

ønsket temperatur tillater systemet varme på panelovnene og er temperaturen 2 grader over 

ønsket temperatur starter systemet kjøleanlegget. Er systemet gått i nattdrift og du jobber sent 

vrir du på hjulet og temperaturen går tilbake til normal. 

  



 

   

Varme i treningsrom og garderober 

kjeller 
 

I treningsrom og garderober i kjeller er det en eller flere panelovner som gir varme i rommet. 

Hvert rom har fått installert en sensor som måler temperatur. Denne sensoren bestemmer om 

rommet trenger varme. I tillegg styres temperaturen etter tid – slik at bygget ikke bruker 

unødvendig energi om natten. Denne sensoren styrer temperaturen direkte i hvert rom og 

bestemmer om rommet får lov til å bruke varme. 

 

 

 

 

I displayet viser temperaturen i rommet og vrir du på hjulet vises ønsket temperatur i sonen. 

Her kan du som bruker justere ønsket temperatur i rommet. Er temperaturen i rommet under 

ønsket temperatur kaller systemet på varme på panelovnene. Er systemet gått i nattdrift og 

du trener sent vrir du på hjulet og temperaturen går tilbake til normal. 

 


