
Temamøte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen



Gamle oljekjeler har dårlig virkningsgrad

Årstall Årsvirkningsgrad

Oljekjeler nyere enn 

1995
90%

Oljekjeler mellom 

1975 - 1995
70 - 80%

Oljekjeler eldre enn 

1975
60 - 70%



Priser og energi

Prisene gjelder levering av 2000-3000 liter fyringsolje og BFO. Pris for 

parafin er over 650 liter. Prisene varierer fra uke til uke.

Virknings-

grad
Energi

Markeds-

pris
Netto-pris Energi

Markeds-

pris
Netto-pris Energi

Markeds-

pris
Netto-pris

100 % 9,50 11,90 1,25 10 9,34 0,93 10 12,27 1,23

90 % 8,55 11,90 1,39 9,00 9,34 1,04 9,00 12,27 1,36

80 % 7,60 11,90 1,57 8,00 9,34 1,17 8,00 12,27 1,53

70 % 6,65 11,90 1,79 7,00 9,34 1,33 7,00 12,27 1,75

60 % 5,70 11,90 2,09 6,00 9,34 1,56 6,00 12,27 2,05

Energien er i kWh/liter, prisene er i kr/liter

Fyringsolje Biofyringsolje generasjon 2Parafin



½ effekt

✓ Går man fra et 80/60 anlegg 

til et 50/40 anlegg, reduseres 

effekten med 60 %. 

✓ Typisk resultat ved en 

standard varmepumpe blir 

da en halvering av effekten 

på radiatoren.



Redningen kan være en vifte konvektor

✓ En vifte konvektor kan gi 

flere ganger en standard 

radiator.

✓ Men husk at røret fram til 

konvektoren må være tykt 

nok.



Den gode gulvvarmen

✓ Lavere turtemperaturen som igjen gir høyere 

besparelse for varmepumpen, 2-3% for hver 

grad.

✓ Mindre sprekker i tregrulv

✓ Raskere responstid

✓ Nesten selvregulerende anlegg

✓ Mulighet for klimatisering av bygget. En sval 

kjeller kan være med å kjøle ned andre deler 

av huset så lenge sirkulasjonspumpen går.



Akkumulatoren, hjertet i annlegget



Hva skal man så 

velge?



Strøm



El kolbe i fyren!

✓ Forutsetter kraftig elkolbe i fyren, 

over 6 kW, avhenger av behovet i 

huset

✓ Vanskelig å ettermontere om fyren er 

gammel. Krever nok effekt fra inntak 

og sikringsskap

✓ Skal kjelen fyres med strøm må 

røkerøret frakobles slik at det ikke 

fyres for kråkene



Elektrisk kjel

✓ Enkel og plassbesparende

✓ Rimelig løsning

✓ Krever nok effekt fra inntak og 

sikringsskap

✓ Krever bereder for tappevann i tillegg

✓ Mange leverandører har denne 

løsningen

✓ Pris 10 000 – 20 000 pluss montering



Enkel akkumulator

✓ Krever nok effekt fra inntak

✓ Dekker varme og varmtvann

✓ Enkelt å ettermontere varmepumpe, 

tt viktig salgsargument når bolig skal 

selges

✓ For alle strømvalgene er det viktig å 

være klar over kommende 

strømkostnader, tenker spesielt på 

nettleien 



Biofyringsolje



I media er det skapt et bilde 

om at oljefyren blir forbudt, det 

stemmer ikke, forbudet gjelder 

den fossile fyringsoljen



Hva er biofyringsolje

Laget av biologiske produkter eller rester av vegetabilsk eller animalsk 

olje, brukte fiske/planteoljer, returfett fra matproduksjon, forurenset 

bioolje som er uegnet til matbruk



Konvertering til biofyringsolje

✓ Lave investeringskostnader, for mange er det enkelt å konvertere

✓ Rense tanken og rør om dette ikke er utført siste 5 år. En tank/rør rens 

tar bare noen timer

✓ Justere brenneren, brennere over 5 år må som regel byttes

✓ For bolig anbefales biofyringsolje generasjon 2. Ved større behov kan 

generasjon 1 vurderes.

✓ Biofyringsoljen har en holdbarhet på minst 4 år.



Pellets/ved



Gammel ovn kontra ny

✓ Rentbrennende ildsteder har dobbel forbrenning, 

en såkalt etterbrenner. Dette reduserer 

partikkelutslippene og øker virkningsgraden på 

ildstedet, mindre ved samme energimengde.

✓ Siden røykgassen brennes får man utnyttet 

energien i partiklene og avgassene også – og 

slipper dermed ut mindre partikler.



Fakta

✓ Rentbrennende ovner ble 

introdusert i 1990 og lovpålagt 

1998

✓ Kravet er maks 10 g/kg og 

aldri mer enn 20 g/kg samme 

hvordan man fyrer

✓ Til sammenligning så slipper 

en moderne dieselbil ut 0,5 

g/km svevestøv ved -7 grader.

✓ Da kan man kjøre ca 20 km 

pr/kg ved, en kubbe

Moderne ovn Gammel ovn

Utslipp av 

svevestøv

6 g/kg 33-40 g/kg

Virkningsgrad Opp mot 80% Ned mot 50%

Lukkede ovner 60 – 85% energi 

til rommet

35 – 50% energi 

til rommet



For dem uten vannbårne systemer



Produktdokumentasjon for vedovner

Scan-Line 805 Aqua 

✓ Utslipp av partikler skal ikke overstige verdier gitt i 

Norsk Standard NS-3059. Denne testmetoden er 

særnorsk.

✓ Det er kun SINTEF, SP i Sverige eller det Danske 

Teknologisk Institutt som er akkreditert for å utføre 

testen etter denne metoden - og kan utstede 

testrapport i henhold til NS 3059.

✓ Slike ovner gir 60-70% til vann, 40-30% til luften.

✓ Vannrørene skules bak ovnen og ledes ned i gulvet.



Eksempler på godkjente peiser for vann



Pelletsfyring

✓ Trenger ingen tørking, uniformt brensel

✓ Lett å automatisere 

✓ Brennverdi : 2,2 tonn ( 3,3 m3) tilsvarer ca 1000 liter olje.

✓ Bulk: ca. 50 - 70 øre/kWh 

✓ Plass til aske (ca. 0,5 % av pellets er aske)

✓ Maks 8 m3 pellets i rommet

✓ Automatisk start/stopp og feiing

✓ De fleste eksisterende oljekjeler kan bygges om, men 

krever ofte feiing.



Ferdigvarme

✓ Flere leverandører prosjekterer og installerer 

varmesentral

✓ Egnet for større forbrukere som for eksempel 

borettslag.

✓ De står for all drift og vedlikehold

✓ De finansierer og eier anlegget i 10 – 15 år

✓ Kunde betaler for levert varme (kWh) til en 

konkurransedyktig pris

✓ Krever plass til silo/lagring av pelletsen

✓ Typisk 65-80 øre/kWh



Eksempler på lagring av pellets



Sol



Solinnstråling



Akkumuleringstanker, gir muligheter!



Solfangere, hovedsakelig to typer



Typisk soldag i august på eget anlegg

✓ 3 solfangere, totalt 6 m2

✓ Vedovn med vannkappe, 8 kW 60-70% til 

vannet

✓ Varmepumpe luft-vann, 11 kW

✓ I år samler jeg inn 2 500 kWh

✓ På en god soldag får jeg 20 kWh







Varmepumpe



Hvilke varmepumpe skal man velge?



Hvor effektiv er egentlig varmepumpen?

✓ Hvor god besparelse varmepumpen gir, 

avhenger av flere faktorer, dette er noen 

av de viktigste:
▪ Temperatur inn til VP

▪ Temperatur ut fra VP

▪ Hvor mange ganger den starter og stopper hver time

✓ Typisk besparelse luft/vann: 40-60% 

✓ Typisk besparelse væske/vann: 60-80% 



Har du nok effekt til varmepumpen?

✓ Noen oljekjeler har et ekstra varmeelement på 3-4 

kW, som krever 16-20 A sikringer. Mens andre kjeler 

har kraftigere elementer.

✓ Luft/vann trenger ofte 100% backup når det blir kaldt. 

Gjerne i overkant av 10 kW

✓ Væske/vann trenger noe mindre siden borre hullet 

sjeldent går under -2 grader.

✓ Typisk sikring til selve kompressoren i VP er 16-20A.

✓ Typisk sikringsstørrelse til selve spisslasten 25-40A. 

Husk at 3 fas gir 1,73 ganger mer.



Test av varmepumpe 2016
26 varmepumper utropes som gode kjøp i stor, svensk test. 

✓ Svenske Folksam har utført tester har 

testet og sammenliknet 83 varmepumper 

og i tillegg sett på innmeldte feil på 

varmepumper.

✓ Dette er noe Folksam gjør hvert år, og i 

rapporten finner du både årets nye 

modeller og eldre modeller.

✓ I årets rapport har Folksam kåret de 

beste - som de kaller «bra val» - eller 

gode kjøp, på godt norsk.



Luft til luft varmepumper 
Nøytral test av 19 forskjellige luft/luft VP i tilsvarende Oslo klima, viser en snitt SCOP på 2,6

Eksempel

 Varmebehov på 15 000 kWh, 
varmepumpen (VP) kan dekke ca. 
60% som er 9 000 kWh. 

 Energibesparelse med SCOP på 2,6 
blir ca 5 500 kWh i året

 Ferdig montert vil en typisk luft til luft 
VP koste 20 000 kr.

 VP vil betale seg på under 4 år 

 På 10 år har VP spart ca. 55 000 kWh



Eksempler på bergvarmepumper



Eksempel på en bergvarmepumpe 8 kW



Låneberegning



Takk for oppmerksomheten


