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Sparer titall millioner
på energitiltak
RAUFOSS : 300
bygninger i Raufoss
industripark blir
energimerket. Det
skal bidra til store
innsparinger.
Bjørn Erik Berntsen

John Einar Jørgensen, daglig leder
i Raufoss næringspark, håper det
blir ﬂere titall millioner kroner å
spare om noen år. Det vil gi lavere
driftskostnader for de 40 bedriftene med til sammen 2240 ansatte.
Resultatene av energiøkonomiserende tiltak (enøk) for to
år siden har allerede gitt store
resultater.
Jørgensen antyder innsparinger
på 18 millioner kroner hvert år, i
de to årene etter investeringene.
Nå er energimerking i gang.
Et opplegg som likner mye på
enøktiltak.

Som i en liten by
Bedriftene i industriparken har et
årlig energiforbruk på 200 GWh
(gigawatt-timer). Det tilsvarer
energiforbruket for omtrent
10.000 husstander, eller forbruket
i en liten by. Da er snittforbruket
20.000 kWh per husstand.
De nærmere 40 bedriftene i industriparken betaler 42 øre i snitt
for strømmen. I tillegg kommer
nettleie.
John Einar Jørgensen antyder
en totalpris på mellom 70 og 80
øre per kWh. Med et årsforbruk
på 200 GWh betaler bedriftene
totalt mellom 150 og 160 millioner kroner i året.

40 prosent reduksjon
– Vi ser en stor miljømessig og
økonomisk oppside ved energibesparende tiltak, tilføyer Jørgensen.
– EUs opplegg, som Norge
har sluttet seg til, går ut på 40

prosent mindre energiforbruk
innen 2020. I så fall kan det bli
store summer å spare på Raufoss?
– Absolutt. Men eksakt hvor
mye er uvisst. En stor del av forbruket er nokså fast i produksjonsstrøm. Bygningsmassen i
industriparken er også gammel,
selv om de ﬂeste bygningene er
godt ivaretatt.

To grader gir millioner
Hva energimerking er, og hvorfor, forklares i saken under. Det
handler om å skifte ut gamle,
gistne vinduer, men lys og varme
er minst like viktig.
Jørgensen har eksempler.
– I rein varme fyrer vi opp i
industriparken for 40 millioner
kroner i året. Dersom alle setter
ned temperaturen med to grader
celsius, gir det reduserte fyringskostnader på 10 prosent. Det vil
si ﬁre millioner kroner spart i
året. Over en tiårsperiode gir det
gratisoppvarming i ett år.
– Enn forbruket til lys?
– Vi har ingen tall for slike besparelser. I fjellanlegget er driftskostnadene fem millioner kroner
i året. Av beløpet går en million
kroner til lys.

Investeringsprogram
For å kunne spare enorme beløp
må det investeres. Daglig leder
John Einar Jørgensen forteller
om Enova-program.
– Vi skal inn i ett av disse
programmene i første kvartal
neste år. Et opplegg for perioden
2012–2015.
Enova bidrar økonomisk til
investeringer i tråd med energimerking. Det er et statlig organ
for å fremme investeringer i miljøvennlige anlegg for å redusere
energiforbruk og energiproduksjon. Enova ﬁnansieres både av
staten og kundene. Nettariffen
har et påslag på ett øre per kWh
som går til slike investeringer.

ENERGIMERKING:
Ingeniør Bård Svendsen fra
Kapp er i gang med å energimerke bygninger på Raufoss.
Svendsen er ansatt hos Seen
Nordic AS på Stange, som ﬁkk
oppdraget av næringsparken.
PENGER Å SPARE: John
Einar Jørgensen, daglig leder i Raufoss næringspark,
sier de omtrent 40 bedriftene innenfor fabrikporten kan spare enorme
beløp ved energimerking,
det vil si gjennomføring
av energibesparende tiltak.
ARKIVBILDE

Mustad har også spart

To til
legevakta

Norge har på egen hånd sluttet seg til EU-opplegget, tilføyer
Narum.

Selskapet har ti ingeniører i sving
og ledes av Jan Harald Narum.
Han kan også se tilbake på seks
år hos Mustad i Gjøvik.

Mustad først ute lokalt

I stedet for atomkraft

BONDELIA: To
personer ble kjørt til
legevakta etter en
traﬁkkulykke på
Fylkesvei 33 rett sør
for Gjøvik onsdag
ettermiddag.
Ulykken skjedde mellom Bondelia og Steinsjå, like ved grensa til
Østre Toten.
En bil med tilhenger
på vei nordover, mistet
en stol i veibanen. En
bil bak denne bremset
opp grunn av stolen.
Bil nummer tre i rekka
klarte imidlertid ikke å
stoppe i tide. Dermed

GJØVIK: Seen Nordic AS på
Stange er ledende på energimerking i Norge.

PÅKJØRSEL: To personer ble lettere skadet etter en påkjørsel på fylkesvei
33 onsdag ettermiddag.
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ble det en påkjørsel
bakfra.
Politiet ﬁkk melding
om ulykken cirka klokka 15.10, og ﬁkk da beskjed om at det ikke var
snakk om noen personskader. Litt senere ble

det imidlertid meldt at
to personer var lettere
skadet. Det var førerne
av de to bilene som
støtte sammen, som
måtte til legevakta for
kontroll av smerter i
bryst/rygg.

Det oppsto raskt lange køer i begge retninger etter ulykken. Blant
annet sto traﬁkken helt
ned i Gjøvik sentrum.
Politiet vil etterforske
hendelsen.

Narum forklarer bakgrunnen for
energimerking.
– Slik merking er obligatorisk for
alle som skal selge eller leie ut yrkesbygninger i Norge. Alle yrkesbygninger over 1000 kvadratmeter skal til
enhver tid være energimerket.
I etterkant blir det gitt energiattest som er gyldig i ti år. Den
skal offentliggjøres ved kjøp, salg
eller utleie. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat som
administrerer ordningen.
– Hvem står bak det hele?
– EU ønsker en reduksjon av
energiforbruket på 40 prosent i
boliger og næringsbygninger i
EU-land innen 2020. Dersom
målet nås, slipper ﬂere land å
bygge ﬂere atomkraftverk.

Å skåre høyt på energimerking
betyr mye. Leietakere vil oftere
og oftere ha greie på energimerket ved inngåelse av leieavtale.
Det gir en pekepinn på energikostnadene.
Mustad næringspark var først
ute lokalt med energimerking utført av Seen Nordic AS.
Mustads eiendomsselskap har
gjennomført tiltak i to etasjer hvor
Telenor har omtrent 300 ansatte.
Ved justering av ventilasjonsanlegget, ved å slukke lys om
natta med mer, reduserte Telenor
driftskostnadene med ﬂere titusener på ett år, opplyser Narum.
– Energimerking er positivt.
Vi har ikke gjort mange tiltak
til dags dato fordi det koster en
del penger. Men vi merker oss
at mange leietakere spør etter
energimerket, sier Ivar Johansen,
driftssjef i Mustad næringspark.

