
Kommunale idrettshaller på 
Stampesletta

Hvordan kan en energiversting bli 
miljøsertifisert?



Utfordring i forbindelse med sertifisering

• Hvilke parameter skal legges til grunn?
• Energi – enkelt å kutte, men kan vi/tør vi?
• Avfall – hvordan ta høyde for 3.person, dvs brukere av anlegget

• Hvordan håndtere en bygningsmasse i stadig endring, utvikling og 
ombygging?

• Hva måler vi? Hvordan påvirker endringene allerede iverksatte tiltak?

• Hvordan få fram en helhetlig tenking og gjennomføring av tiltak der 
en avdeling eier, en avdeling drifter og det i tillegg er eksterne brukere 
som har vesentlige ønsker og premisser som i sin tur påvirker både 
eier og drifter?



Disse områdene ble vektlagt i 2013/2014

• Arbeidsmiljø
• Målbart parameter: sykefravær.

• Mål: Sykefravær ned under 5%

• Innkjøp
• Miljøvennlig innkjøp

• I hovedsak ivaretatt gjennom innkjøp basert på rammeavtaler som gjelder hele Lillehammer kommune

• Energi
• Strømforbruk og fjernvarme

• I 2014 et registrert forbruk på 3,9 mill kWh (brukt 2014 pga første hele driftsår med Ungdomshallen
• Målsetning: ned på 220 kWh/m2

• Avfall
• Registrering i 2013, 21590 kg restavfall, kun 660 kg sortert

• Mål: Restavfall under 20000 kg, andel sortert opp til 10%



Rapport for 2017 og mål ved resertifisering

• Arbeidsmiljø
• Målbart parameter: sykefravær.

• Resultat i 2017 1,7%
• Mål: Sykefravær ned under 5% 

• Innkjøp
• Miljøvennlig innkjøp

• I hovedsak ivaretatt gjennom innkjøp basert på rammeavtaler som gjelder hele Lillehammer kommune

• Energi
• Strømforbruk og fjernvarme

• I 2017 et registrert forbruk på 3,3 mill kWh, dvs. 204,5 kWh/m2

• Målsetning: ned under 200 kWh/m2

• Avfall
• Registrering i 2017, 10 611 kg restavfall, 2088 kg sortert, dvs. sorteringsprosent på 19

• Mål: Restavfall under 8000 kg, andel sortert opp til 30%



Energi – hva kan vi gjøre?

• Redusere åpningstid (dvs. kortere issesong). Start medio august vil gi en 
reduksjon på 20% uten videre innsats…

• Heve temperaturen på isen, dvs. bruke mindre energi på kjøling.
• Vil medføre dårligere is, tregere spill/aktivitet – ønsker vi/kan vi det?

• Redusere temperaturen på tribunen
• Mindre forskjell mellom is og luft
• Ulempe: kaldt og mindre koselig å være publikum – dvs. rammer bruker

• Sideeffekt færre på tribunen gir også mindre avfall…

• Fortsette å fokusere på å utnytte restenergi etter isproduksjon
• Komplisert – temperaturstyring reduserte kostnad med over 100 000 på en måned i 

forhold til tilsvarende måned året før
• Medfører til dels betydelige kostnader i investering, men da lavere kostnader på drift



Energiforbruk 2017 og 2018



Forhold mellom temperatur og energiforbruk

Tid 
(Månedlig)

Utetemperat
ur

5,32 C

El
Energi

3 216 294,63 
kWh

El
Kostna

d
0,00 kr

Fjernvarme
Energi

969 033,00 
kWh

Fjernvar
me

Kostnad
0,00 kr

Jan 2017 -6,48 C 182 243,59 kWh - 32 400,00 kWh -

Feb 2017 -4,49 C 167 518,69 kWh - 22 500,00 kWh -

Mar 2017 -0,42 C 185 608,36 kWh - 26 250,00 kWh -

Apr 2017 3,29 C 83 469,40 kWh - 74 440,00 kWh -

Mai 2017 9,92 C 37 683,18 kWh - 29 613,00 kWh -

Jun 2017 13,25 C 110 694,68 kWh - 15 450,00 kWh -

Jul 2017 14,88 C 89 683,81 kWh - 5 940,00 kWh -
Aug 2017 13,39 C 147 458,68 kWh - 10 560,00 kWh -

Sep 2017 10,27 C 198 606,57 kWh - 17 710,00 kWh -

Okt 2017 4,49 C 192 988,63 kWh - 88 070,00 kWh -

Nov 2017 -2,50 C 178 931,89 kWh - 128 750,00 kWh -

Des 2017 -6,93 C 171 678,99 kWh - 67 020,00 kWh -

Jan 2018 -5,88 C 175 762,46 kWh - 65 810,00 kWh -

Feb 2018 -7,49 C 170 143,06 kWh - 70 030,00 kWh -

Mar 2018 -5,50 C 180 668,40 kWh - 85 500,00 kWh -

Apr 2018 3,21 C 109 667,80 kWh - 56 020,00 kWh -

Mai 2018 14,53 C 50 955,84 kWh - 29 000,00 kWh -

Jun 2018 15,90 C 160 268,00 kWh - 29 620,00 kWh -

Jul 2018 20,83 C 148 332,92 kWh - 20 930,00 kWh -

Aug 2018 14,42 C 174 880,45 kWh - 24 730,00 kWh -

Sep 2018 10,54 C 200 402,91 kWh - 51 120,00 kWh -

Okt 2018 7,84 C 98 646,34 kWh - 17 570,00 kWh -

Nov 2018



Har noen forslag til hvorfor fjernvarmen er høyere til tross for høyere utetemperatur?

Sommeren 2017 mot sommeren 2018

Snittemp Strøm Fjernvarme
Jun
2017

13,25 C 110 694,68 
kWh

15 450,00 kWh

Jul 
2017

14,88 C 89 683,81 
kWh

5 940,00 kWh

Snittemp Strøm fjernvarme
Jun 
2018

15,90 C 160 268,00 
kWh

29 620,00 
kWh

Jul 
2018

20,83 C 148 332,92 
kWh

20 930,00 
kWh



Avfall – Hva kan vi gjøre?

• En søppeldunk er en søppeldunk er en søppeldunk
• Hvordan få brukere til å sortere avfall ute?

• Er det hensiktsmessig å kildesortere i publikumsarealer?
• Vanskelig å få på plass gode nok rutiner for de som betjener kiosker o.l. på dugnad.

• Behov for å låse inne dunker for kildesortering
• Gjentatte ganger har vi måttet tømme dunker for papir og bioavfall da de har blitt brukt 

til restavfall 
• Har fått god dialog med LIK som sørger for informasjon til publikum om at de 

skal ta med søpla fra tribunen. Gir bedre forutsetninger for renhold, selv om 
det ikke reduserer den totale avfallsmengden.
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