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Watt, kW og kWh. Energi og effekter
Produksjon, sparing og spekulasjon
- Sol og vind og borehull
- Sløsing
- Magasinering

Først:
Energi, kostnader, muligheter og bomturer
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kW og kWh
(eller hestekrefter 
og kilometer)

Så først: Kraft eller energi?
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Produsere selv 
Norge. 90% vannfall 10 % vind
For oss: Sol, vind og brønn

Bruke mindre
Opprettholde 23 gr inne
Varme opp vaskevann
Kjøre maskiner

Kjøpe smart
Kommer vi tilbake til

3 metoder å spare penger
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Kostnader ved å bygge ut ny kraft
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Produksjon; Potensial for norsk energihenting
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Varmegjenvinning av luft (og vann) 
Gammelt nytt?

Varmepumper
Brønnboring
Luft-luft («kasser» på vegg eller tak)

Solcellepaneler
Kommer fra elektriker her. Lyse!

Solfangere (solpaneler)
Rørleggeren skal ikke glemmes

Vindmøller
Forus på 90-tallet

1 Brukerstyrt energihenting
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Bygget:
• Vinduer har et nasjonalt potensial på 23 TWh, 

støtte kommer fra Enova i hh til nytt budsjett.
• Vindtetting når fasaden skal skiftes.
• Varmegjenvinnere ved all oppgradering
Beboer:
Det er mange fine gensere øverst i skapet
Vaskevann (maskiner, dusj, flater)
Sjokklufting

2 Redusere forbruket  (egentlig bruken, men allikevel..)
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Kjøpe billig

Spekulasjon?
 Tidsstyrte innkjøp
 Store magasiner
 Optimalisere lagringen
 Legge til rette for elbillading hjemme
 Reforhandle avtaler

Takk for oppmerksomheten så langt!
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o«Syke hus» har vært fuktige. 
oFlater som er kaldere enn ca 13 gr. kondenserer, 

slik at vann renner på vegg eller vindu.
oVentilasjonsanlegget fjerner først og fremst fukt.
oEkstra isolasjon på innsiden ødelegger bygget.
oFor kraftig nattsenking kan koste mer                   

enn innsparingen.

oFrostsprengning er dyrt.

Fuktige hus er eller vil bli «syke hus»
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Fuktig:
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Vått



14

Takk for oppmerksomheten!
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