
Prosjekt Nytt krisesenter i Salten

• Kort status prosjekt 

• Prosjektets ambisjoner ift Bodø kommunes klima og energiplan 
2019-2036 

• Presentasjon av alternativanalysen med vurderte energisystem

• LCC vurdering av energisystem

• Anbefaling

• Avsluttende kommentar



Nytt krisesenter i Salten
Hvordan kan dette prosjektet 
bidra til å nå målene i klima-

og energiplan



Anskaffelser
Klima og Miljø 
frem mot ZEN

Digitalisering

Prosjektmodell

Utvikling og innovasjon handler 
for oss om kompetansebygging 
for å sikre nødvendig kunnskap, 
utarbeide nødvendig verktøy, 
sikre oss tilstrekkelig erfaring og 
til sist sikre at dette blir 
implementert i organisasjonen. 
Dette sikrer handlekraft for 
fremtiden.

Anskaffelser
Klima og Miljø 
frem mot ZEN

Digitalisering

Prosjektmodell



Ambisjonsnivå for prosjektet

Nullenergibygg defineres som et bygg som 
produserer like mye energi som den forbruker 
(omregnet i CO2-ekvivalenter) over et driftsår  

Et Nestennullenergibygg defineres som et bygg 
som produserer energi, men ikke like mye som 
den forbruker (omregnet i CO2-ekvivalenter) 

over et driftsår  
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ALTERNATIVANALYSE NYTT 
KRISESENTER I SALTEN



Oppdraget til Sintef var å utarbeide en alternativanalyse for å se på forskjeller 
mellom TEK 17, passivhus, plusshus, nesten-nullenergibygg og nullenergibygg 
til nytt krisesenter.
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Oppdrag til SINTEF

Fig. 1. Forskjell på TEK17, Passivhus, 
Nullenergihus, Plusshus
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Nullenergibalanse



• Fire energisystemer vurdert. Disse dekker oppvarmingsbehovet til 
bygget: 

• Fjernvarme(FV) - referansesystem

• Kombinert kraft-varme-anlegg (CHP) 

• Bergvarmepumpe (BVP)  

• Luft til vann varmepumpe (LVVP). 

• Solcelle og solfanger er vurdert på alle 4 kombinasjoner
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Energisystem som er vurdert



Fjernvarme (FV)



Bergvarmepumpe 
(BVP)

Utnytter varmen som ligger lagret i bakken

Varmepumpen levere varme til bygget enten 
via radiatorer eller gulvvarme

Varmen fra varmepumpen kan også benyttes til 
oppvarming varmtvannsbereder (dusjvann)

☺

- Virker godt gjennom hele året, da det er stabil 
temperatur i bakken gjennom hele året. 

- Bra årsvarmefaktor typisk over 3. (Det beskriver 
hvor mye mer varme varmepumpen leverer, 
sammenlignet med hva den bruker i strøm)



- Varmepumpe krever jevnlig vedlikehold



Luft-vann 
varmepumpe (LVVP)

Utnytter varmen som ligger i luften

Varmepumpen levere varme til bygget enten via 
radiatorer eller gulvvarme

Varmen fra varmepumpen kan også benyttes til 
oppvarming varmtvannsbereder

☺

- Virker godt når utetemperatur er mellom 0-10 
grader (typisk Bodø temperatur) 



- Virkningsgrad går betydelig nedover når det blir 
kaldt ute.

- Dårligere årsvarmefaktor enn en 
bergvarmepumpe

- Varmepumpe krever jevnlig vedlikehold



Solceller (SC)
Utnytter solenergien og omgjør denne til 
strøm

Solcellepanelene lever strøm direkte til 
bygget. 

Overskuddet kan leveres til batteribank eller 
tilbake på strømnettet

☺

- Krever lite vedlikehold 

- Energi som er lett og lagre/omsette



- Avhengig av sol/dagslys

- Fungerer ikke i mørketiden



Energiproduksjon solceller i 
Asphaugen barnehage, uke 19



Solfanger (SF)
Solfangere omdanner energien i solstrålene til 
vannbårent varme, som kan brukes til 
oppvarming av rom og/eller tappevann. 

☺

- Gunstig når en har behov for mye varmtvann 
(dusj)

- Krever lite vedlikehold 



- Må være tilknyttet et vannbårent 
varmeanlegg

- Avhengig av sol/dagslys

- Fungerer ikke i mørketiden

- Vanskelig energi og lagre over lengre tid

- Ukontrollerbar varmekilde
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Resultat fra alternativanalysen

Spesifikk energi importert vs. spesifikk energi eksportert for PH-bygget.
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BVP=Bergvarmepumpe
LVVP=Luft til vann varmepumpe

CHP=kraft-varmeanlegg
FV=Fjernvarme

SC=solcelle
SF=Solfanger



LCC analyser
Livssykluskostnader for et byggverk

NS3454



LCC analyse (prinsippskisse livssykluskostnader)

Kontantstrømmer gjennom byggets levetid
Forvaltningskostnader

Drifts- og vedlikeholdskostnader
Utskiftings- og utviklingskostnader

Forsyningskostnader
Renholdskostnader

Byggets levetid / analyseperioden 0 - 60 år

År 0
Prosjekt- og 

investeringskostnader

År 60
Sanering av bygg
Rivingskostnader



LCC analysen:

• Beregner nåverdien av alle byggets kontantstrømmer gjennom 
levetiden

• Får totale livssykluskostnader for bygget i 2020 priser

• Metoden er meget godt egnet til å sammenligne alternativer og gi 
økonomiske konsekvenser av ulike valg av investeringer og 
driftsløsninger

• Metoden kan brukes i alle investeringsprosjekter og er et av flere 
viktige beslutningsgrunnlag i utredningsfasene. 



Kostnad i år t neddiskonteres til nåverdi i 
basisåret med valgt kalkulasjonsrente

Verdi

nåverdi K (år t) tid

basisår



LCC analyser på energiløsninger for bygget

• Bruker LCC analyser for å beregne de økonomiske konsekvensene av å 
investere i tråd med målsetningene i Bodø kommunes klima- og 
energiplan



LCC analyse (livssykluskostnader)

Kontantstrømmer gjennom byggets levetid
Forvaltningskostnader

Drifts- og vedlikeholdskostnader
Utskiftings- og utviklingskostnader

Forsyningskostnader
Renholdskostnader

Byggets levetid / analyseperioden 0 - 60 år

År 0
Prosjekt- og 

Investeringskostnader 

for energiløsninger

År 60
Sanering av bygg
Rivingskostnader



LCC analyser på energiløsninger for bygget

Ser her spesielt på de økonomiske konsekvensene ved valg av ulike 
typer energiløsninger

• Investeringskostnader

• Driftskostnader (og evnt inntekter ved salg av strøm)

• Vedlikeholdskostnader 

• Reinvesteringer av elementer i systemene mhp på ulik levetid



Totale livssykluskostnader

88 262 190

89 999 002

89 681 079

90 936 159

89 917 119

90 680 370

86 500 000 87 000 000 87 500 000 88 000 000 88 500 000 89 000 000 89 500 000 90 000 000 90 500 000 91 000 000 91 500 000

BYGG MED ENERGISYSTEM FJERNVARME

BYGG MED ENERGISYSTEM BVP-SC22% PASSIVHUS

BYGG MED ENERGISYSTEM BVP-SC20% PASSIVHUS

BYGG MED ENERGISYSTEM BVP-SC80-SF20 PASSIVHUS

BYGG MED ENERGISYSTEM LVVP-SC PASSIVHUS

BYGG MED ENERGISYSTEM LVVP-SC80-SF20 PASSIVHUS



Resultat fra LCC analysen

• Fjernvarme er den økonomisk mest gunstige energiløsningen, men 
tilfredsstiller ikke ambisjonsnivået om nestennullenergibygg for 
krisesenteret.

• Bergvarmepumpe med solceller er den økonomisk mest gunstige 
energiløsningen innenfor ambisjonsnivået om nestennullenergibygg
for krisesenteret.

• Differansen i livssykluskostnader er 1,4 mill



Bergvarmepumpe 
(BVP)

Utnytter varmen som ligger lagret i bakken

Varmepumpen levere varme til bygget enten 
via radiatorer eller gulvvarme

Varmen fra varmepumpen kan også benyttes til 
oppvarming varmtvannsbereder (dusjvann)

☺

- Virker godt gjennom hele året, da det er stabil 
temperatur i bakken gjennom hele året. 

- Bra årsvarmefaktor typisk over 3. (Det beskriver 
hvor mye mer varme varmepumpen leverer, 
sammenlignet med hva den bruker i strøm)



- Varmepumpe krever jevnlig vedlikehold



Varmepumpe og solcelle
Nåverdi av kontantstrøm gjennom levetid 4,9 mill
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Fjernvarme
Nåverdi av kontantstrøm gjennom levetid 3,6 mill
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Fordeling av kostnader mellom Bodø 
kommune og samarbeidskommunene

Merkostnad over levetiden, 60 år, ved å velge en energiløsning innenfor 
ambisjonsnivået til prosjektet:

• Bodø kommune: 0,9 mill

• Samarbeidskommunene: 0,5 mill



Avsluttende kommentar til LCC metoden

• LCC er en generell analysemetode 

• Kan brukes på et vidt spekter av investerings- og driftsløsninger

• Gir økonomiske konsekvenser av alternative løsninger

• Særlig god på å vurdere økonomiske konsekvenser av valgene mellom 
å kjøpe, bygge, leie eller inngå OPS samarbeid 



Anbefaling

• Premiss: Billigste løsning som tilfredsstiller ambisjonsnivået i 
prosjektet.

• Anbefaling utfra klimaambisjon og LCC vurdering: Bergvarmepumpe 
og SC20%. Merkostnaden for bygget vil bli 1,4 mill fordelt på hele 
byggets levetid på 60 år.



Avsluttende kommentarer

• I økonomiplan 2020-2023 ligger prosjektet inne med ei ramme på 49 mill. 

• Vi vil komme tilbake med alternativ hvor vi synliggjør hva som må gjøres for å 
komme innenfor økonomisk ramme og hva det vil koste å nå fremkommet 
arealbehov i RFP og ønsket mål i klima- og energiplan.

• Fra kommunedelens arealdel:


