3 BVP-piloter i Statsbygg 2021-2022
Kort presentasjon av pilotene – BVP webinar 20, mai
2021 v/spesialrådgiver Bård Sandbæk
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Nord Bodø Brønnpark
• Prosjektet er en del av Statsbygg sin satsing på bærekraftig og mer
miljøvennlige energikilder. Utfasing av elektrisitet som energikilde for
oppvarming og 35 takvifter for kjøling

• Nord universitet campus Bodø består av 5 byggetrinn på til sammen ca.
40 000 m2. Dagens energisentraler fungerer også som backup og
spisslast for et nyere frittstående bygg på ca. 3 000 m2. I tillegg er man
kommet langt i arbeidet for nytt «Blått bygg», trolig med byggestart i
2022. Dette bygget vil være ca. 8 500 m2.
• Brønnparken skal i hensiktsmessig grad erstatte elektrisk energikilde for
oppvarming for eldre byggetrinn, og dimensjonere og tilrettelegge for
tilkobling til nytt «Blått bygg».
• Byggene har også et betydelig behov for kjøling. I dag fører
kjølesystemet overskuddsvarme ut over tak. I størst mulig grad skal
dagens kjøling avskaffes og overskuddsvarme føres ned i brønnene for
lagring/lading av energi.
• Overordnet milepælsplan: Mai 2021: Leverandørkonferanse BVP
• Sept 2021: Kunngjøring og tilbudsinvitasjon Jan 2022: Oppstart
gjennomføring Des 2022: Ferdigstillelse
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Energisentral UiS
• Ved Universitetet i Stavanger (UIS) har
Statsbygg besluttet å bygge en ny
energisentral på campus.
• Energisentralen skal levere varme og kjøling til
universitetets bygninger, ved en påkobling mot
eksisterende distribusjonsledning. I dag har de
fleste bygningene lokalt plasserte varme- og
kjølesystemer. Flere av disse systemene har
overskredet antatt teknisk levetid og vil på sikt
bli faset ut.
• Prosjektet vil også innbefatte en opsjon for
påbygg av to kontoretasjer over selve
energisentralen. Totalrammen for prosjektet er
estimert til 140 mnok, og 60 mnok for

opsjonen.

Nytt post- og varemottak
RKV. Mastemyr
• Statsbygg har fått i oppdrag fra
KMD å etablere et eksternt
kontrollsenter for post og varer
(EKPV) utenfor Oslo sentrum.

• EKPV er en del av byggetrinn 1 i
RKV, og er et sikkerhetstiltak for
beskyttelse av regjeringskvartalet.
• Arealbehovet for EKPV er foreløpig
fastsatt til 3.600 kvm. EKPV skal
være fullt operativt ved første
innflytting i nytt regjeringskvartal,
dvs. innen sommeren 2025.
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