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SAMMENDRAG
Det er i dag ofte store avvik mellom teoretisk beregnet og målt energi til bygninger. Det som går
igjen er at avviket er spesielt stor for energi til kjøling, og det er energi til kjøling som har vært
prosjektets hovedfokus.
I dette prosjektet er det jobbet med å utvikle kunnskap om målinger og beregningsverktøy for å
kunne redusere dette avviket og å bedre kunne dokumentere og bidra til reduksjon av
energibruken til kjøling. Dette er gjort ved å gjennomføre måle- og beregningsstudier på to utvalgte
bygg, både på romnivå og for byggene som helhet. Det er blitt sett på både levert og netto energi.
Prosjektets hovedkonklusjoner er som følger:
 Det er store avvik mellom standardisert inndata som i dag benyttes til energiberegninger og
de faktiske forhold. Avvikene er størst for energipostene utstyr og kjøling og mye skyldes
hvordan enkelte store varmelaster som eksempelvis serverrom håndteres.
 Ved sammenligning av målt og teoretisk energi for de aktuelle bygg er avvikene også her
størst for postene utstyr og kjøling. Avvikene skyldes blant annet beregningsverktøyenes
begrensninger og at byggene ikke driftes slik det fremgår av anleggenes
funksjonsbeskrivelser.
 Måleresultatene for samlet energibruk til produksjon og levering av kjølenergi viser at det
ved beregning av kjøleanleggets ytelsesfaktorer er svært viktig å utvide betraktningene til å
også inkludere det sentrale distribusjonssystemet for kjøling. Det å kun studere de
kjøleproduserende enhetene isolert sett gir et veldig feil bilde av anleggets faktiske
ytelsesfaktorer og gjør det umulig å forutse virkelig energibruk.
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INNLEDNING

Kjøling i bygg er et FoU-prosjekt som ble startet opp høsten 2008. Oppdragsgiver har vært
Statsbygg og prosjektet er blitt gjennomført av Erichsen & Horgen AS.
Prosjektleveransen har underveis vært delt opp i mindre rapporter/notater og seminarer der
delresultater er blitt presentert etter hvert som de forelå.
Denne rapporten er prosjektets avsluttende hovedrapport. Rapporten baseres seg på og
henviser til tidligere distribuerte delrapporter, men skal kunne leses uavhengig. Under følger
en oversikt over de delrapporter som inngår i den totale leveransen og når de ble distribuert:
Type/nummerering

Tittel

Distribuert

Rapport 1

Design av studie

Juni 2010

Notat 06

Erfaringer fra planlegging og installasjon av energimåler-utstyr i bygg

November 2009

Notat 11

Målinger på romnivå Høgskolen i Østfold, Remmen

November 2010

Notat 13

Målinger på romnivå Statens vegvesen, Statlig kontrollområde Svinesund

Desember 2011

Rapport 2

Sluttrapport

Desember 2011

1.1 Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er erfaringer med at avviket mellom teoretisk beregnet
energibehov og målt energibruk er stort. Trolig skyldes mye av dette avviket kjøleanlegget. I
dette prosjektet fokuseres det på kjølingen i bygg. Det vil være mange faktorer i forhold til
byggs energibruk som bør forstås bedre, men i dette prosjektet vil det avgrenses til at
kjøleanlegget er hovedprioritet.

1.2 Hypotese

Avviket mellom teoretisk og virkelig energibruk skyldes mangelfull og overfladisk håndtering
av enkelte store varmelaster samt både bruk og forsyning av kjøleenergi. Avviket vil kunne
reduseres ved å fremskaffe bedre dokumentasjon av varmelaster som forårsaker
kjølebehov, bedre modellering av kjøle- og varmebehov og bedre modellering av
energiforsyning.

1.3 Mål

Utvikle kunnskap om målinger og beregningsverktøy for å bedre kunne dokumentere og
bidra til reduksjon av energibruken til kjøling.
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1.4 Omfang

Det er valgt å underbygge hypotesen i prosjektet med teori, beregninger og målinger.
Teoridelen i prosjektets Rapport 2 danner grunnlag for beregninger og målinger av
energibruk i byggene. Energibruk måles på rom- og bygg nivå på henholdsvis Høgskolen i
Østfold og Svinesund tollstasjon. Disse målingene danner grunnlag for kalibrering av
beregningene av forventet energibehov til byggene. Det velges måleperioder som gir
grunnlag for å kalibrere modellene for det som skal studeres. Da kjøling er hovedtema for
denne undersøkelsen bør målingene omfatte perioder med kjølebehov. Samtidig vil
målingene gi oss svar på størrelsen av de ulike postene i energibudsjettet. For flere av
postene finnes det lite erfaringstall fra virkeligheten om energibruken til postene.

2

BYGGENE SOM PROSJEKTET OMFATTER

2.1 IA-bygget, Høgskolen i Østfold

For Høgskolen i Østfold er det IA-bygget som er blitt valgt ut for inngående studier i dette
prosjektet.
I IA-bygget er det IT-avdelingen til Høgskolen som holder til. Bygget har 2. etasjer og består
i hovedsak av kontorer, verksteder møterom, undervisningsrom samt to serverrom. Det
største serverrommet befinner seg i byggets underetasje og betjener et større antall bygg av
Høgskolens bygningsmasse. Det andre serverrommet er betraktelig mindre og ligger i første
etasje. Dette rommet betjener primært IA-bygget. Figur 2-1 viser IA-bygget sørfasade.

Figur 2-1: IA-bygget ved Høgskolen i Østfold
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Bygget er forsynt med varme og kjøling gjennom et vannbårent distribusjonssystem.
Varmeavgivelsen lokal skjer primært via radiatorer langs fasaden og forvarmet
ventilasjonsluft.
Kjøling skjer lokal via passive innfelte konvektorer og fan-coils
Oppvarming og kjøling i bygget reguleres i sekvens av en termostat med settpunkt som
styres sentralt gjennom SD-anlegget. For kontorlokalene er settpunktet som regel satt til 22
°C. Bruker har mulighet til selv å regulere ± 3 °C i forhold til dette settpunktet som gir det
effektive settpunktet. For mer detaljer vedrørende hvordan det effektive settpunktet
beregnes, henvises det til Notat 11.
Ventilasjonen besørges av et aggregat plassert i teknisk rom i byggets underetasje.
Aggregatnummeret er 360.003 og total distribuert luftmengde i bygget ble under
innregulering målt til 31 920 m³/h. Aggregatet er utstyr med vannbårent varme- og
kjølebatteri samt en roterende varmegjenvinner. I lokalene er det primært konstante
luftmengder i driftstiden (CAV), med unntak av enkelt undervisningsrom som har
behovsstyring etter tilstedeværelse.
Vinduene i bygget består av 2-lags glass med mellomliggende solskjerming i form av lyse
persienner.
Belysningen i bygget styres primært etter sensorer for tilstedeværelse.
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2.2 Bygg 3, Statlig kontrollområde Svinesund

Bygg 3 er en del av Statlig kontrollområde Svinesund. I bygget er det Statens vegvesen som
holder til og aktivitetene er primært knyttet til kjøretøykontroll.
Bygget er på to etasjer og består av kontorer, møterom, treningsrom, ekspedisjon og diverse
støttearealer. I tillegg har bygget et lite datarom i 2.etasje som trolig kun betjener det
aktuelle bygget.

Figur 2-2: Bygg 3 ved Statlig kontrollområde Svinesund

Bygget er oppvarmet med vannbåren varme og kjøling som dekker romoppvarming/-kjøling,
ventilasjonsvarme/-kjøling og utvendig snøsmelteanlegg. Varmeavgivelsen i rommene skjer
primært ved radiotorer langs fasaden men det er også lagt noe gulvvarme i inngangspartiet.
Kjølingen besørges lokalt via kombibafler i himling. I byggets datarom er det en egen DXenhet som ikke er knyttet til byggets øvrige kjøleanlegg.
I bygg 3 er ikke regulering av varme- og kjølepådrag på romnivå koblet opp mot SDanlegget. Hvert enkelt rom har installert en egen termostat med en dreiskive med grader fra
9 til 30 °C. Det ligger ikke inne noen sekvensregulering mellom varme og kjøling.
Ventilasjonen besørges av et aggregat plassert i byggets tekniske rom i 2. etasje.
Aggregatnummeret er 360.05 og total distribuert luftmengde under innregulering ble målt til
6500 m³/h. Aggregatet er utstyr med vannbårent varme- og kjølebatteri samt en
batterigjenvinner. I lokalene er det kun konstante luftmengder i driftstiden (CAV).
Vinduene i bygget er av 2-lags glass og det er utvendig solavskjemring på alle fasader i form
av enten utvendige mørke persienner eller mørk og tett utvendig duk.
Belysningen styres etter tilstedeværelse i samtlige rom for varig opphold med unntak av
byggets sentralbord.
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INTERNE VARMEAVGIVENDE LASTER

Prosjektets hypotese går ut på avviket mellom beregnet energibehov og målt energibruk i
stor grad skyldes mangelfull og overfladisk håndtering av enkelte store varmelaster samt
både bruk og forsyning av kjøleenergi.
I dag finnes det lite erfaringstall fra virkeligheten om størrelsesorden på typiske varmelaster i
ulike bygningskategorier. De energiberegninger som i dag gjennomføres for å dokumentere
bygningers energiytelse opp mot myndighetskrav gjøres iht. NS 3031. I denne standarden
benyttes det et standardisert sett med inndata for den enkelte bygningskategori. Denne
inndata omfatter blant annet energi til og varmetilskudd fra utstyr og belysning i Watt per m².
Grunnlaget for fastsettelse av verdiene for interne laster i NS301 er relativt tynt, men er så
langt som mulig forsøkt basert på målinger i eksisterende bygg. Begrensningene i underlag
skyldes i hovedsak at de målinger som gjennomføres på bygg sjelden har en formålsdeling
som gjør det mulig å skille mellom energien til blant annet utstyr og belysning.
Varmetilskudd fra personer er enda vanskeligere å innhente erfaringstall på da er store
variasjoner innad i de ulike bygningskategoriene. Brukertetthet og brukeres tilstedeværelse
er svært virksomhetsavhengig og det er ikke gjort tilstrekkelig med studier til at det kan
fastsettes gode representative verdier for den enkelte bygningskategori.
Erfaringer fra en del nyere byggeprosjekter viser at det er installert til dels svært store IT og
IKT systemer i egne rom. Disse trekker mye strøm som omdannes til varme som i sin tur må
kjøles bort. Disse varmelastene medregnes ikke i de standardiserte verdier som benyttes i
dagens energiberegninger. I bygg med slike installasjoner vil disse utgjøre en viktig årsak til
avvik mellom teoretiske beregnet og målt energibruk, spesielt når det kommer til kjøling
I de følgende to kapitler vil de interne varmeavgivende laster i hvert av de to byggene
prosjektet omfatter bli studert inngående.

3.1 IA-bygget, Høgskolen i Østfold

For å få en oversikt over varmeavgivende laster i IA-bygget er det gjennomført en
effektkartlegging i bygget.
Effekt til belysning er kartlagt ved at det under befaring er blitt telt opp antall og type
lysarmaturer i noen utvalgte rom som kan regnes å representere bygningens øvrige rom av
samme type. Dette er blitt gjort primært for å ta stikkprøver på at det er montert samme type
og antall lysarmaturer som det fremgår av tegningsunderlaget til elektro-rådgiver, RIE.
Resultatene fra den manuelle kartleggingen er så sammenfattet med RIE sitt
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tegningsunderlag for øvrige rom, og på bakgrunn av dette er det kommet frem til en samlet
effekt til belysning for bygget.
Effekt til utstyr er blitt kartlagt både gjennom manuelle opptelling under befaring og
effektmålinger. For PC-utstyr ble det foretatt effektmålinger på 3 kontorer og en snittverdi ble
brukt til å gange opp med antall PCer observert under befaring.
Utstyr som projektorer, kopimaskiner, fax, printere og lignende ble telt opp og det ble hentet
info om effektbehov ved ulike driftstilstander fra produsentenes datablader. Effekt til denne
type utstyr avhenger veldig av driftstilstand. Det er i denne betraktningen forutsatt at dette
utstyret er i en såkalt ”vente-modus”.
I IA-bygget er det to serverrom, et stort som befinner seg i underetasjen og et lite som
befinner seg i første etasje. Å kartlegge effekt til byggets 2 serverrom har blitt gjort med to
ulike tilnærminger. Dette for å kunne sammenligne de to metodene og vurdere hvilken som
gir de mest realistiske resultater.
Den ene metoden har vært manuell opptelling av utstyr i rommet og sammenfattet dette med
datablader fra produsenten av utstyret. Denne metoden er kun gjennomført for det største
serverrommet i bygget.
Den andre metoden har bestått i momentane effektmålinger på kursene som forsyner
byggets største serverrom. Det er på hovedtavle montert en energimåler som måler energi
inn på byggets UPS. UPS’en forsyner begge de to serverrommene. Ved å trekke fra de
momentane effektmålingene fra den typiske timebelastningen på UPS’en har det vært mulig
å skille ut effekt inn på hver av de to serverrommene.
En mer utdypende beskrivelse av de to overnevnte metoder er å finne i kapitel 4.1.2 i Notat
11.
Det viste seg å være godt samsvar mellom de to metodene. Allikevel er det vurdert dit hen
at resultatene fra målingene har minst usikkerhet, og det er derfor disse som er benyttet
videre.
Tabell 3-1 viser resultatet fra målingene på effekt til utstyr i byggets to serverrom.
Tabell 3-1: Installert effekt til utstyr i serverrom i IA-bygget

Lite serverrom Stort serverrom Totalt
Gj.snitt. effekt i driftstid kl.8-16 [kW]

2,2

17,0

19,2

Gj.snitt. effekt u. driftstid kl.16-8 [kW]

2,2

16,7

18,9

Gj.snitt. effekt dager uten drift [kW]

2,1

16,7

18,8
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Som det fremgår av Tabell 3-1 er det lite variasjon i belastningen i rommene over døgnet og
i helgene.
Personbelastningen i bygget er estimert basert på forventet brukertetthet i de enkelte rom ut
fra type rom, rommenes størrelse, arkitektens møbleringsplaner og observasjoner under
befaring.
Tabell 3-2 viser en sammenstilling av varmetilskudd i IA-bygget fra belysning, utstyr og
personer sammenlignet med de standardiserte verdiene for energiberegninger i NS3031 for
bygningskategorien Universitets- Høgskolebygg.
For utstyr og belysning er det forutsatt at 100 % av effekten som tilføres avgis som varme.
For personer er det forutsatt at hver person avgir 100 Watt varme.
Det er valgt å se på to hovedscenarioer, ett der serverrommene inkluderes i utstyrs- og
belysningsposten og ett der det utelates. Dette for å få frem hvor mye varmetilskuddet
denne type rom representerer utgjør av totalen. For hvert av hovedscenarioene er det også
valgt å se på to ulike scenarioer for brukeres samtidighet da dette har mye å si på de interne
varmetilskuddene.
De to scenarioene er:
Reelle laster 100 % → Her forutsettes det 100 % samtidighet på brukere og at alt det
kartlagte utstyret er på.
Reelle laster 50 % → Her forutsettes det en samtidighet på brukerne på 50 %. Denne
samtidigheten er satt med utgangspunkt i observasjoner under befaring samt
spørreundersøkelser på byggets brukere. Belysningen i kontorlokaler styres etter
tilstedeværelse. Det er derfor antatt at både utstyr og belysning følger brukers
tilstedeværelse i disse lokalene. I støttearealer og undervisningsrom følger kun utstyret
brukers tilstedeværelse. Belastning i serverrom er uendret.
Tabell 3-2: Kartlagte interne varmetilskudd i IA-bygget, W/m²

Inkl. serverrom
W/m²

Ekskl. Serverrom

NS3031 Reelle laster 100% Reelle laster 50% Reelle laster 100% Reelle laster 50%

Belysning

8

10,0

8,5

9,9

8,5

Utstyr

11

15,8

11,2

9,2

4,6

Personer

6

6,4

3,2

6,4

3,2

Av Tabell 3-2 fremgår det at det for belysning er et relativt godt samsvar mellom de
standardiserte inndata for energiberegninger og de kartlagte effekter ved 50 %
tilstedeværelse. Da den standardiserte verdien i størst mulig grad skal forsøke å
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representere en typisk verdi for bygningers energibruk til belysning, er det scenarioet der det
tas hensyn til forventet virkelig samtidighet som det er mest hensiktsmessig å sammenligne
med.
Det er svært begrenset med erfaringstall som ligger bak den standardiserte verdien for
personbelastning i NS 3031. Denne verdien vil kunne variere svært mye fra bygg til bygg
innen samme bygningskategori og det er svært vanskelig å finne en god representativ verdi.
En direkte sammenligning av den kartlagte verdi og den standardiserte er derfor lite
hensiktsmessig.
For utstyrsposten viser Tabell 3-2 at det er svært store forskjeller mellom kartlagt og
standardisert verdi avhengig av om serverrom medtas i betraktningene. Medregnes ikke
serverrommene er det et relativt godt samsvar mellom den standardiserte og den kartlagte
verdi. Hvis derimot serverrommene medregnes blir det et avvik på 6,6 W/m² for de to
scenarioene. Scenarioet med en samtidighet på 50 % er det som kan regnes å best
representere virkeligheten. Serverrommet utgjør så mye som 30 % av byggets samlede
interne varmetilskudd ved denne samtidigheten.

3.2 Bygg 3, Statlig kontrollområde Svinesund

I likhet med IA-bygget er det også ved bygg 3 gjennomført en manuell kartlegging av
effekter til belysning og utstyr.
For PC-utstyr er det foretatt effektmålinger på kun et utvalgt kontor. Antall PC’er i bygget er
så blitt telt opp og det er forutsatt at den målte effekten er representativ for samtlige PC’er i
bygget. Øvrige utstyr som projektorer, kopimaskiner printere og lignende er forutsatt å være i
”vente-modus”.
I bygg 3 er det også et datarom. P.g.a. begrenset tilgang til rommet har det ikke vært mulig å
foreta en manuell kartlegging av utstyr i dette rommet. Erfaringsmessig trekker slike rom en
betydelig effekt i forhold til areal og belastningen er ofte nokså jevn over døgnet. Ved noen
regneøvelser med resultater fra EOS-loggen er det tydelig at det er flere brukeruavhengige
laster som til enhver tid bruker strøm enn det som har latt seg kartlegge under befaring. For
å få frem energibruken til dette utstyret er det valgt å samle det til en last som er plassert i
datarommet da det antas at størsteparten av lasten er lokalisert her. Den effekt utover den
datarommet trekker kan antas å være ”utstyr” som ikke er utnyttbart, dvs. ikke har
varmeutveksling med omgivelsene og som heller ikke bidrar i stor grad til økt behov for
kjøling.
Differanse mellom energimåler i El hovedtavle og summen av energimåler VVS-tavle og
varmekabler indikerer mellom 3 og 4 kW til brukeruavhengig utstyr. Denne lasten fremgår
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det av EOS-loggen er at relativt stabil over døgnet. Det forutsettes derfor en effekt til ”utstyr”
i datarommet på 3,5 KW.
Effekt til belysning er kartlagt ved bruk av prosjekteringsunderlaget og datablader fra RIE
samt stikkprøver i utvalgte rom for å sjekke at det er samsvar mellom montert og prosjektert.
Ut fra arbeidsplasser i bygget er det forutsatt at det ved 100 % tilstedeværelse befinner seg
20 mennesker i bygget. I bygg 3 er flertallet av brukerne mer ute av kontoret enn inne da
primær arbeidsoppgave er kjøretøyskontroll. Det arbeides også på skift slik at det aldri vil
forekomme høy samtidighet. Det er opplyst fra sentralbordet at det typisk aldri er mer enn 45 personer i bygget.
I likhet med IA-bygget er det også for bygg 3 blitt sett på to scenarioer for samtidighet av
brukere i bygget og hvordan det påvirker de interne varmetilskudd både med og uten
datarom. Det ene scenarioet forutsetter 100 % tilstedeværelse og det andre 25 %
tilstedeværelse. Med utgangspunkt i informasjon fra brukere er det sistnevnte scenario som
kan regnes som mest representativt for typisk belastning. I så å si hele bygg 3 styres
belysningen etter sensorer for tilstedeværelse. Andel av brukere tilstede vil derfor i stor grad
avgjøre størrelsen på det interne varmetilskudd som belysning representerer.
I scenarioet med 100 % samtidighet forutsettes det at alt brukeravhengig utstyr er på.
I scenarioet med 25 % samtidighet av brukere forutsettes følgende:
 25 % tilstedeværelse av brukere i kontorarealer og ekspedisjon
 I kontorarealer forutsettes det at belysning og utstyr følger den prosentvise
tilstedeværelsen.
 I ekspedisjonen forutsettes det at lyset er på hele arbeidsdagen men at utstyret
følger tilstedeværelsen
 I støttearealer som toaletter, arkiv, lager, kopimaskinrom og lignende forutsettes det
at belysningen er på hele tiden. Det er riktignok styring etter tilstedeværelse i de
fleste av disse arealene. Allikevel vil enkelte arealer som korridorer og trappeganger
være på hele tiden. Da disse arealene utgjør mesteparten av effekten i
støttearealene er det forutsatt at all belysning er på.
 Datarommet er forutsatt at har samme belastning i begge scenarioer.
Tabell 3-3 viser en sammenstilling av varmetilskudd i bygg 3 fra belysning, utstyr og
personer sammenlignet med de standardiserte verdiene for energiberegninger i NS3031 for
bygningskategorien Kontorbygg.

KJØLING I BYGG

Side 13 av 108

Tabell 3-3: Kartlagte interne varmetilskudd i bygg 3, W/m²

Inkl. datarom
W/m²

Ekskl. datarom

NS3031 Reelle laster 100% Reelle laster 25% Reelle laster 100% Reelle laster 25%

Belysning

8

8,7

5,4

8

5,4

Utstyr

11

8,0

6,3

2,3

0,7

Personer

6

3,4

0,8

3,4

0,8

Som det fremgår av Tabell 3-3 er det store avvik mellom de standardiserte verdier og de
kartlagte i alle scenarioer for postene utstyr og personer. Bygg 3 faller inn under
bygningskategorien kontorbygg, men er et veldig atypisk kontorbygg da det er svært lav
tilstedeværelse på brukere og installert effekt til brukeravhengig utstyr er usedvanlig lav.
Selv når byggets datarom inkluderes er utstyrsposten lavere en den standardiserte verdien.
Det er uvisst i hvilken grad datarommet som befinner seg i bygget betjener andre bygg. Det
Tabell 3-3 uansett viser at datarommet representerer en veldig stor andel av byggets interne
varmetilskudd. Hele 5,7 W/m² er bidraget fra datarommet til byggets varmetilskudd fra utstyr.
I scenarioet med 25 % samtidighet, som må regnes som det som best representerer
virkeligheten, utgjør bidraget fra datarommet hele. 45 % av byggets samlede interne
varmetilskudd.

3.3 Oppsummering og drøfting

Kartleggingen av interne varmetilskudd i de to byggene har vist at det er tildels store avvik
mellom de standardiserte verdiene i NS 3031 og de faktiske forhold. Dette er ikke
overraskende da verdiene i NS3031 baserer seg på et svært begrenset erfaringsunderlag.
Det er i dag svært store variasjoner mellom ulike bygg i samme bygningskategori.
Eksempelvis så vil bygg 3 trolig ligge i den nedre ytterpunkt for bygningskategorien
kontorbygg. Dette bidrar til at det er vanskelig å finne gode representative standardverdier
for de ulike bygningskategoriene. Samtidig så viser resultatene fra kartleggingen at det er
svært vanskelig å fastsette fornuftige verdier for det enkelte bygg og at standardiserte
verdier derfor er viktig å ha.
For å komme frem til gode standardiserte verdier for installerte effekter som påvirker
bygningers energibehov til kjøling er det behov for et mye større erfaringsunderlag en det
som er tilgjengelig i dag. Dette er viktige verdier som er sentrale i forbindelse med de avvik
som erfares mellom teoretiske beregnet og målt energi til kjøling i bygg. For å få et bedre
grunnlag for fastsettelse av standardiserte verdier er det viktig at det i nye bygg blir lagt opp
til formålsdelt energimåling allerede under prosjektering.
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Det må understrekes at kartleggingen av utstyr kun representerer synlige utstyr under
befaring. Det er videre foretatt en vurdering av hvilke effekter som kan antas å være i bruk
regelmessig over driftstiden. For eksempel er utstyr som projektorer, kopimaskiner, printere
og lignende antatt å være i dvale-/vente-modus i driftstiden. Tallene vil derfor ikke
representere ”installert” effekt. Dessuten vil det være en rekke laster som ikke lar seg
registrere ved befaring enten da de er skjult eller er i rom med begrenset tilgang. Installert
effekt vil i virkeligheten kunne være betydelig større, og det blir en skjønnsmessig vurdering
som må legges til grunn for valg av effekter for beregning av virkelig energibehov og da
spesielt energibehov til kjøling. For kjølebehov må det også tas en vurdering av hvilke av de
kartlagte effekter som vil avgi varme som byggets klimainstallasjoner må håndtere.
Kartlagte effekter til belysning kan regnes å gi et godt bilde av de faktiske forhold da
observasjonene under befaring er kontrollert opp mot tegningsunderlag som viser de
tekniske installasjoner som bygget.
I dagens beregningsmetodikk for energievaluering tas det ikke hensyn til den varmelasten et
serverrom representerer da slike effekter ikke er medregnet i de standardiserte verdiene i
NS 3031. I bygg med serverrom blir arealet av disse rommene slått sammen med byggets
øvrige rom, og det benyttes en fellesverdi for effekt til utstyr og driftstider på dette utstyret.
Det er ingen tvil om at det å utelate den typisk store varmelasten et serverrom representerer
i energiberegninger vil kunne resultere i et stort avvik mellom teoretisk beregnet energibehov
og faktiske energibehovet som måles, spesielt når det gjelder energi til utstyr og kjøling.
Selv om det er veldig tydelig at dagens standard for energiberegninger bidrar til et stort
avvik, er det ikke lett å peke ut en enkel måte å i større grad ta hensyn til serverrommets
laster. Energiberegninger som gjøres i dag for å dokumenterte energiytelse opp mot
myndighetskrav gjøres typisk for et bygg alene. Det som bidrar til at håndtering av
serverrommets varmelaster i energiberegninger er vanskelig, er at serverrom ofte forsyner
mer enn et bygg. Dette er også tilfellet for serverrommene i IA-byggget. Disse betjener
mesteparten av bygningsmassen til Høgskolen i Østfold.
En kan si at de verdier som er presentert i Tabell 3-2 og Tabell 3-3 representerer to ulike
tilnærminger på håndtering av enkelte store varmeavgivende laster i bygninger. I NS3031
medtas serverrommet i byggets øvrige arealer og det benyttes standardiserte verdier for
effekt til utstyr. I denne standardiserte verdien er ikke lasten et serverrom representerer tatt
høyde for.
I betraktningene gjort i dette prosjektet, basert på en effektkartlegging av utstyr, blir derimot
lasten serverrommet representerer medtatt men fordelt på byggets samlede areal.
Begge overnevnte tilnærminger blir feil. Det fines svært mange ulike varianter av serverrom,
både når det kommer til størrelse på laster, driftstider og hvor mange bygg de betjener. Det
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eneste som blir riktig blir å behandle serverrom isolert, og ikke trekke de inn
energiberegninger av bygget for øvrig. Ved å summere teoretisk energibehov for serverrom
isolert sett med byggets øvrige energibehov, vil trolig avvik ved sammenligning med målt
energibruk kunne reduseres betraktelig.
Her må det igjen skilles mellom energiberegninger for å få forventet energibruk og en
standardisert energiberegning opp mot myndighetskrav. Sistnevnte er en beregning der
brukeravhengig inndata standardiseres slik at det kun er byggenes bygningsmessige og
tekniske kvaliteter som vurderes. Ut fra filosofien om at disse bergninger ikke skal være
avhengig av en bestemt bruker/virksomhet, kan det forstås at et serverrom ikke medtas. Det
er derimot ved beregning av forventet energibruk svært viktig å ikke følge samme
beregningsmetodikk, men å gjøre egne beregninger der serverrom og lignende behandles
separat.

4

TEORETISKE BEREGNINGER NETTO ENERGIBEHOV

Sentralt i prosjektet står sammenligning mellom målt og beregnet energi til kjøling. Omfanget
av denne sammenligningen i prosjektet er begrenset til å omfatte netto energibehov, dvs.
bygningens energibehov uten hensyn til energisystemets virkningsgrad eller tap i
energikjeden.
I dette kapittelet vil de anvendte beregningsmodeller for beregning av netto energibehov
presenteres utdypende. Videre vil de simuleringer som er gjennomført begrunnes og
beskrives.
For beregningsstudiene i dette prosjektet er det simuleringsverktøyet IDA ICE 4.0 som er
blitt benyttet. Dette verktøyet er nærmere beskrevet i kapittel 5 i Prosjektrapport 1.

4.1 Soneinndeling

For beregninger på hele byggets netto energibehov og levert energi vil det være nødvendig
å dele de to byggene opp i soner. Det er i prosjektet valgt å ta utgangspunkt i hvordan
soneinndeling skal gjøres ved energiberegninger for å dokumentere bygningers energiytelse
opp mot myndighetskrav iht. NS 3031.
Iht. til denne standarden bør en beregningsmodell oppdeles i adiabatiske soner hvis en av
de følgende forhold inntreffer:
 Bygningen er en flerfunksjonsbygning.
 Bygningen har ulike tekniske installasjonssystemer som betjener forskjellige deler av
bygningen.
 Det er ulike varmetilskudd i forskjellige deler av bygningen.
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 Det er ulikt soltilskudd i forskjellige deler av bygningen.
For begge de aktuelle byggene i dette prosjektet inntreffer til en viss grad alle punktene som
gjør en oppdeling i termiske soner ønskelig.
Det er viktig å understreke at det ved bruk av termisk sone her ikke nødvendigvis er snakk
om soner med ulike klimatekniske behov. Oppdelingen skyldes at det er ønskelig å studere
forskjeller i energibruk til kjøling og termisk komfort avhengig av blant annet orientering av
fasader. Ved en slik oppdeling får man tatt hensyn til samtidighet og at effekttoppene
inntreffer på ulike tidspunkter avhengig av hvor i bygget man er. Hvis simuleringen hadde
blitt gjennomført for bygget som helhet, vil det kun oppnås gjennomsnittsverdier og følgelig
mindre nøyaktige resultater.
Da målet med beregningene er å få et godt sammenligningsunderlag opp mot byggenes
virkelige energibruk, er det valgt å ikke regne med adiabatiske soner. Dette da det i
virkeligheten vil være flere tilstøtende soner i de to byggene som kan holde svært ulike
temperaturer. Varmeutveksling mellom soner vil derfor i virkeligheten kunne forekomme og
vil kunne påvirke den enkelte sones behov for kjøling. Da hovedfokuset i prosjektet er kjøling
er det ønskelig at beregningsmodellen i størst mulig grad gjenspeiler virkeligheten.

4.1.1

IA-bygget, Høgskolen i Østfold

IA-bygget er blitt inndelt i 10 beregningssoner. Dette er en del flere enn det som ville vært
nødvendig for en energiberegning iht. NS301.
Målet er å få en beregningsmodell som skal kunne sammenlignes med målte verdier. Videre
skal beregningsmodellen kunne kalibreres for å redusere eventuelle avvik mellom beregnet
og målt energi. Da IA-bygget har store variasjoner i bruksmønster innad, er det derfor
ønskelig med en større seksjonering for å ha mulighet til å ta hensyn til dette.
Som nevnt i kapitel 3 behandles ikke rom med store interne varmelaster som eksempelvis
serverrom separat i de standardiserte energiberegningene. Da dette er rom som
erfaringsmessig utgjør en betydelig andel av byggets energi til utstyr og kjøling, er det
ønskelig å kunne studere slike rom for seg. IA-byggets to serverrom er derfor skilt ut som
egne beregningssoner i dette prosjektet.
Figur 4-1 og Figur 4-2 viser den valgte soneinndelingen for IA-bygget.
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Figur 4-1: Soneinndeling for plan U1, IA-bygget
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Figur 4-2: Soneinndeling for plan 1 IA-bygget
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Bygg 3, Statlig kontrollområde Svinesund

For bygg 3 ved Svinesund er lokaler av samme brukstype litt spredt rundt i bygget. Dette
gjør at det til tross for at bygget er relativt lite er valgt delt opp i 8 soner. Figur 4-3 og Figur
4-4 viser den valgte soneinndelingen for bygg 3.
Sone 2 og 6 omfatter vanlige typiske cellekontorer. Sone 1 og 5 er typiske støttearealer der
det ikke er varig opphold av brukere. Felles for disse arealene er at de har lite vinduer og er
derfor minimalt påvirket av ytterfasadenes orientering. Dette gjør at sonene kan omfatte rom
som har fasader med ulik orientering uten at det gir store utslag på resultatene. Datarom og
teknisk rom er skilt ut i egne soner da dette er rom som skiller seg veldig fra de andre og
som ønskes studert separat. Sone 4 omfatter byggets kombinerte møterom og kantine. Her
vil også bruken kunne variere en del fra byggets øvrige lokaler og rommet er derfor skilt ut
som en egen sone.

Figur 4-3: Soneinndeling for plan 1 bygg 3
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Figur 4-4:Soneinndeling for plan 2 bygg 3

4.2 De ulike scenarioer for beregninger

I prosjektets beregningsdel er det for begge beregningsmodeller sett på tre forskjellige
scenarioer:
1. Standardisert energiberegning iht. NS3031
2. Reelle laster, settpunkter og driftstider med Oslo-klima
3. Simulering av en periode sommeren 2011 med reelle laster, settpunkter, driftstider
og klimadata.
Under følger en utdypende beskrivelse av det enkelte scenario:
1. Standardisert energiberegning iht. NS 3031

Dette er en beregningsmetode brukt for evaluering av bygningers energiytelse opp mot
myndighetskrav i teknisk forskrift til plan- og bygnignsloven og energimerkeordningen. Her
benyttes et standardisert sett med inndata knyttet til blant annet interne laster, driftsider og
settpunkter for oppvarming og kjøling. I tillegg simuleres alle bygg med en standardisert
klimafil som skal representere Oslo-klima. På denne måten elimineres derfor alle faktorer
knyttet til bruker/virksomhet og beliggenhet. Dette gjør det lettere å kunne vurdere ulike bygg
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innen samme bygningskategori opp mot hverandre ut fra rent bygningsmessige og tekniske
kvaliteter, noe som også er hovedintensjonen med standarden. Beregningen gjøres for et år.
Erfaringsmessig vil en slik beregning kunne gi et stort avvik i forhold til virkelig energibruk.
Formålet med dette scenarioet er å få en referanse for å kunne tallfeste hvor stor ”feilen” blir
ved bruk av standardisert fremfor reell inndata for begge de utvalgte byggene
2. Reelle laster, settpunkter og driftstider med Oslo-klima

Her blir det gjort en årsberegning med de faktiske laster, settpunkter og driftstider for begge
byggene. Klimadata for Oslo blir fortsatt brukt. Dette scenarioet skal settes opp mot de
standardiserte energiberegningene i scenario 1 for å få frem hvor store avvik som kan
forekomme ved å bruke standardiserte inndata i stedet for reelle.
3. Simulering av en periode sommeren 2011 med reelle laster, settpunkter, driftstider og klimadata.

Her er det gjort en beregning for en avgrenset periode av sommeren 2011. Det benyttes
reelle laster, driftstider og settpunkter. I tillegg vil det i dette scenarioet benyttes reell
klimadata for området.
Klimafilen som er benyttet er generert basert på metrologisk data for sommeren 2011.
Metrologiske data er hentet fra databasen til Metrologisk institutt og Bioforsk sin
Landbruksmeteorologisk tjeneste. Klimafilen er bygd opp av timeverdier for:


Tørrkuletemperatur



Relativ luftfuktighet



Vindhastighet



Vindretning



Diffus stråling fra sol



Direkte stråling fra sol

Hensikten med dette scenarioet er at det skal fungere som et sammenligningsgrunnlag for
de målte verdier i samme periode. På denne måten ønskes det å avdekke årsaker til typiske
store avvik mellom målt og beregnet energi i dag, og å bidra til å belyse svakheter med
dagens beregningsmetodikk.
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Figur 4-5: Målestasjon, Bioforsk

For både scenario 2 og 3 er det sett på variasjoner med ulik samtidighet på brukere. Det er
sett på både 100 % og 50 % samtidighet. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 3.1 og
kapittel 4.3.1.3 og 4.3.2.3.

4.3 Oppbygning av beregningsmodell

I dette kapittelet vil den tekniske og bygningsmessige oppbygningen av
beregningsmodellene for de to byggene i IDA ICE 4.0 beskrives.
For begge bygg er bygningskroppens utforming basert på plantegninger og snitt fra arkitekt.
De bygningsfysiske egenskaper er basert på detaljerte snitt, arkitekts beskrivelse samt
produktdatablader. Der det mangler informasjon er det forutsatt typiske erfaringstall basert
på bygningstype, byggeår og lignende.
Informasjon om de tekniske anlegg og styring av disse er hentet fra produktdatablader, de
involverte rådgiveres generelle beskrivelser og funksjonsbeskrivelser. Det er i tillegg gjort en
rekke målinger på utvalgte rom for å finne ut hvordan anleggene virker i virkeligheten. Disse
målingene er nærmere beskrevet i notat 11 og notat 13.
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Det har også vært et tett samarbeid med driftspersonalet ved de to anleggene for å få
erfaringsbasert informasjon om anleggene samt kunnskap om hvordan anleggene styres via
SD-anlegget.

4.3.1

IA-bygget, Høgskolen i Østfold

Figur 4-6 viser et skjermbilde av beregningsmodellen for IA-bygget slik det er modellert i IDA
ICE 4.0.

Figur 4-6: Skjermbilde av beregningsmodellen for IA-bygget i IDA ICE 4.0
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4.3.1.1 Bygningskropp

U-verdier
Tabell 4-1 viser en oversikt over de U-verdier som er forutsatt i beregningsmodellen for IAbygget.
Tabell 4-1: U-verdier for de ulike bygningsdeler i IA-bygget

Bygningsdel

U-verdi
[W/m²K]

Beskrivelse

Yttervegg

0,19

Yttervegg m/teglforblending, 50+150mm isolasjon

Vinduer

1,3

2-lags glass av typen Pilkington Suncool 6c(74)-28ar-6

Tak

0,18

Rettvendt kompakttak av prefabrikerte hulldekkeelementer,
isolasjonstykkelse øvre lag varierer mellom 50-130mm,
isolasjonstykkelse nedre lag er 100mm

Gulv mot grunn

0,18

Banebelegg-300mm betong-150mm isolasjon-150mm leca

U-verdiene er basert på overslagsmessige beregninger ut i fra snitt som viser oppbygningen
av de enkelte bygningselementer. For vinduer er U-verdi på glass hentet fra leverandørens
datablad.
Tetthet og kuldebroer
Det er ikke foretatt noen tetthetsprøving av bygget som helhet. Det er derfor forutsatt et
luftvekslingstall på 1,5 ved 50 Pa trykkdifferanse over klimaskjermen. Dette er en verdi som
er mye brukt i energiberegninger. Nyere erfaringstall fra tetthetsprøving av bygg indikerer at
dette tallet er noe høyt.
Når det gjelder kuldebroer er det ikke foretatt egne beregninger, men forutsatt en normalisert
kuldebroverdi på 0,12 W/m²K. Dette tilsvarer typisk en bygning med bæresystem i betong,
mur eller stål med 5 cm kuldebrobryter i fasaden.
Solskjerming
I IA-bygget er det på samtlige uskjermede fasader lagt inn solskjerming i form av persienner
mellom glassene. Det er ingen ventilering av hulrommet der persiennene befinner seg.
I virkeligheten styres disse manuelt, men i beregningene er det forutsatt at disse automatisk
senkes når solstråling på innsiden av glasset overstiger 80 W/m². Da det er store variasjoner
i bruk av solskjermingen blir dette den mest oversiktelige metoden å simulere manuelle
regulering.
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Solfaktoren(g-verdi) og den direkte transmitterte solenergien(T-verdien) til glasset som er
brukt i vinduene er oppgitt fra produsent. Det er gjennomført beregninger i
beregningsverktøyet WINDOW 6.3 og Parasol samt studert måleresultater fra FraunHofer
ISE for tilsvarende løsninger for å komme frem til en samlet g-verdi og T-verdi for glass
inklusive de mellomliggende persiennene når disse er nede.
Vinduene i beregnignsmodellen er på bakgrunn av dette blitt definert med følgende
egenskaper:
g-verdi glass = 0,43
g-verdi glass + persienner = 0,13
T-verdi glass = 0,38
T-verdi glass + persienner = 0,07
Ved bruk av uventilert mellomliggende solskjerming er T-verdien viktig da differansen
mellom g-verdien og T-verdien angir hvor mye varme som absorberes i mellomrommet
mellom glassene. Erfaringer har vist at denne type solskjerming bidrar til termisk diskomfort
og økt kjølebehov da den mellomliggende skjermingen absorberer mye varme som vil
etterstråle inn i rommet og i praksis fungere som en ekstra varmekilde.

4.3.1.2 Tekniske anlegg
I dette kapitlet vil det kort beskrives hvordan byggets tekniske installasjoner er håndtert i
beregningsmodellen i IDA ICE 4.0. Utdypende informasjon er å finne i Notat 11.
Ventilasjon
Det er lagt inn CAV i samtlige beregningssoner til tross for at det i byggets undervisningsrom
er VAV som reguleres av/på etter sensorer for tilstedeværelse. Disse rommene utgjør en
svært begrenset del av de totale ventilasjonsluftmengdene og opplysninger om rommenes
bruksmønster tilsier at ventilasjonen i praksis vil være på hele dagen. Det er derfor vurdert
dit hen at forenklingen med CAV i alle soner er en akseptabel tilnærming.
Luftmengdene for den enkelte beregningssone er basert på prosjekterte luftmengder. En
oversikt over luftmengder i den enkelte sone og total for bygget er å finne i vedlegg B.
SFP er i kravspesifikasjonen satt til 2,6 kW/(m³/s). Beregninger basert på innregulerte
luftmengder og timeverdier for vifteenergi fra EOS-loggen viser at virkelig SFP ligger rundt
2,1 kW/(m³/s). Det er derfor sistnevnte verdi som blir brukt i beregningene.
Temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner er satt til 60 % da det er opplyst fra produsent
at dette bør den aktuelle gjenvinneren erfaringsmessig klare. Da logging av denne verdien i
SD-anlegget ikke fungerer, har det ikke latt seg gjøre å verifisere dette.
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Tilluftstemperaturen er utetemperaturkompensert etter en kurve som ligger inne i SDanlegget. Tilsvarende kurve er lagt inn for modellen av ventilasjonsaggregatet i
beregningsverktøyet. Målinger på romnivå som er gjennomført i prosjektet har vist at
tilluftstemperaturen i virkeligheten ligger opptil 2 °C høyere lokalt enn det som måles
sentralt. Dette er nærmere beskrevet i Notat 11. Det er derfor valgt å legge inn 1 °C
temperaturøkning over viftene for å kompensere for dette.
Driftstiden for ventilasjonsanlegget i scenarioet iht. NS3031 er satt fra kl.07.00 til 19.00 på
hverdager.
I de to scenarioene med reell inndata er driftstiden satt fra kl. 07.00 til 16.00 hverdager.
Dette er basert på informasjon fra driftspersonealet om de faktiske driftstider. Dette er også
bekreftet gjennom energimålinger på viftedrift.
Varme og kjøling
Det er i beregningsmodellen gjort den forenkling at det er brukt såkalt ”ideelle enheter” for
varme og kjøling lokalt i den enkelte sone. Det er stor variasjon i type og størrelse på de
enheter for kjøling og oppvarming som er brukt i bygget. Da bygget er relativt stort er det
vurdert dit hen at det ikke er hensiktsmessig å modulere den enkelte enhet ut fra dets
datablad da det vil gi liten gevinst i forhold til tiden det vil ta. Dette til tross for at IDA ICE 4.0
innehar denne muligheten.
De ideelle enhetene er lokale enheter som varmer og kjøler sonen uten at det tas hensyn til
type enhet. Det skilles for eksempel ikke mellom passive konvektorer og fan-coils. De er ikke
knyttet opp mot noen fysisk beliggenhet i sonens overflater, og har et fast sett med
ytelsesparametere som de operer ut ifra.
De kjøle- og varmeffekter som er lagt inn i den enkelte beregningssone samsvarer med
prosjekterte effekter. En komplett oversikt finnes i vedlegg B.
Settpunkter for oppvarming og kjøling er i scenarioet med standardisert inndata, scenario 1,
satt til 21 °C for oppvarming og 22 °C for kjøling i driftstiden. Utenfor driftstid er settpunkt
oppvarming satt til 19 °C. Dette er iht. NS 3031.
Hvordan settpunktene i virkeligheten reguleres i bygget er nærmere beskrevet i Notat 11.
Det opereres med et sentralt settpunkt på SD-anlegget der brukerne lokalt har muligheten til
å regulere ± 3 °C som gir det effektive settpunktet i det aktuelle rom.
Det er under befaringer observert på SD-anlegget at det gjennomsnittlige effektive
settpunktet i oppholdsrom med kjøling i snitt har ligget på 22 °C. Det er observert under
befaring at innstilt settpunkt lokalt varierer veldig fra rom til rom. Samtaler med enkelte
brukere har gitt inntrykk av at de færreste regulerer på termostaten selv, og at den derfor
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kan bli stående på det samme hele året gjennom. Ut fra hvordan det effektive settpunktet
regnes ut, se kapitel 3.2.1 i notat 11, kan det virke som om de fleste brukerne har regulert
romtermostaten til -1 °C i forhold til det sentrale settpunktet. På bakgrunn av dette er
følgende settpunkter lagt inn i beregningsmodellen:
I driftstiden:
Settpunkt kjøling: 22 °C
Settpunkt oppvarming: 20 °C
Utenfor driftstiden:
Settpunkt kjøling: 24 °C
Settpunkt oppvarming: 18 °C
Et settpunkt på oppvarming på 20 °C er erfaringsmessig noe lavt vinterstid og vil kunne
medføre termisk diskomfort, spesielt for brukere som har arbeidsplass nærme vinduer. At
dette likevel forekommer skyldes som tidligere nevnt at det lokalt er en ukritisk bruk av
romtermostaten og at bruker ikke selv varierer settpunkt avhengig av om det er varmt eller
kaldt ute.

4.3.1.3 Interne laster

Personbelastning
I scenario 1 er de standardiserte verdiene fra NS 3031 benyttet.
Basert på arkitektens møbleringsplaner og observasjoner under befaring er følgende
personbelastning forutsatt i beregningsmodellen for scenario 2 og 3:


I cellekontorer er det forutsatt 1 person



I lokaler som ikke er ment for varig opphold, eksempelvis lager, korridor og toaletter,
er det ikke forutsatt noen personbelastning



I verksteder er det forutsatt 1 person per rom



I laboratorium er det forutsatt 2 personer



I undervisningsrom er det forutsatt 15 personer per rom

En samlet oversikt over personbelastning i W/m² i de enkelte soner for alle scenarioer er å
finne i vedlegg B.

KJØLING I BYGG

Side 28 av 108

Belysning
I scenario 1 er de standardiserte verdiene fra NS 3031 benyttet.
I scenarioene med reell inndata er det benyttet verdier basert på en manuell
effektkartlegging. Dette er nærmere beskrevet i kapitel 3 og i notat 11.
En komplett oversikt over effekter til belysning benyttet i den enkelte sone ved bruk av både
standardisert og reell inndata er å finne i vedlegg B.

Utstyr
I scenario 1 er de standardiserte verdiene fra NS 3031 benyttet.
I scenarioene med reell inndata er det benyttet verdier basert på en manuell
effektkartlegging samt effektmålinger i utvalgte rom. Dette er nærmere beskrevet i kapitel 3
og i notat 11.
En komplett oversikt over effekter til utstyr benyttet i den enkelte sone ved bruk av både
standardisert og reell inndata er å finne i vedlegg B.

Samtidighet
Brukernes tilstedeværelse i IA-bygget er svært individuell. Dette da det både er
undervisningsrom og cellekontorer. I kontordelen er det også store forskjeller i hvor mye tid
den enkelte bruker tilbringer på kontoret.
Det er foretatt en kartlegging av brukers tilstedeværelse i 3 kontorer over perioder på 1-2
uker i junimåned. Dette er blitt gjort ved at bruker har fylt ut et skjema med informasjon om
klokkeslett når han/hun er på kontoret og når kontoret forlates. Resultatene for de tre
kontorene har vært tilstedeværelser på 68, 54 og 38 % i den aktuelle perioden, et
gjennomsnitt på litt over 50 %. Da den aktuelle perioden er helt på slutten av vårsemesteret
er det sannsynlig at det er mindre undervisning da studentene leser til eksamen.
Tilstedeværelsen på kontorene til undervisningspersonellet vil derfor trolig være noe høyere
enn ellers i året i denne perioden.
I beregningene med reelle inndata er det med bakgrunn i dette valgt å bruke en samtidighet
på 50 % i arbeidstiden.
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Arbeidstid
Ut fra kartleggingen frem går det at en typisk arbeidsdag er fra kl 08.00 til 16.00. Dette
benyttes derfor som ”driftstid” for de interne lastene i beregningene.
4.3.2

Bygg 3, Statlig kontrollområde Svinesund

Figur 4-7 viser et skjermbilde av beregningsmodellen for IA-bygget slik det er modellert i IDA
ICE 4.0.

Figur 4-7: Skjermbilde av beregningsmodellen for bygg 3 i IDA ICE 4.0

4.3.2.1 Bygningskropp
U-verdier
Da det ikke har vært tilgang til snitt med detaljer rundt de ulike bygningselementers
oppbygning, har det ikke vært mulig å gjennomføre egne beregninger på U-verdier for
yttervegg, tak og gulv mot grunn.
Det er derfor valgt å ta utgangspunkt i minstekrav til U-verdier for ytterkonstruksjoner i
teknisk forskrift til plan- og bygningsloven fra 1997 som var gjeldene under prosjektering av
bygget.
For vinduene og ytterdører er U-verdiene satt ut i fra produktdatablader i byggets FDVdokumentasjon. Glasset som er benyttet varierer noe i bygget. Det er i beregningene tatt
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utgangspunkt i kvalitetene til de glass som er benyttet i første etasje. Disse glassene er 2lags glass av typen Interpane iplus S ipasafe A1. Glasset i seg selv har en U-verdi på 1,2
W/m²K. For U-verdien til hele vinduskonstruksjonen er det forutsatt karm av aluminium med
10mm kuldebrobryter.
De anvendte U-verdier i beregningsmodellen fremgår av Tabell 4-2.
Tabell 4-2: U-verdier for de ulike bygningsdeler i bygg 3

Bygningsdel

U-verdi
[W/m²K]

Yttervegg

0,22

Vinduer

1,55

Tak

0,15

Gulv mot grunn

0,15

Tetthet og kuldebroer
Det er ikke foretatt noen tetthetsprøving av bygget som helhet. Det er derfor forutsatt et
luftvekslingstall på 1,5 ved 50 Pa trykkdifferanse over klimaskjermen. Dette er en verdi som
er mye brukt i energiberegninger. Nyere erfaringstall fra tetthetsprøving av bygg indikerer at
dette tallet er noe konservativt.
Når det gjelder kuldebroer er det ikke foretatt egne beregninger men forutsatt en normalisert
kuldebroverdi på 0,12 W/m²K. Dette tilsvarer typisk en bygning med bæresystem i betong,
mur eller stål med 5 cm kuldebrobryter i fasaden.
Solskjerming
Glasset som er brukt i byggets vinduer har en solfaktor(g-verdi) på 0,57.
I bygg 3 benyttes det to typer solavskjerming, utvendige markiser og utvendige persienner.
Da duken i markisene er tett og har skinner som gjør at de kan henge loddrett ned er det
antatt at disse innehar de samme skjermingsegenskaper som persiennene.
Det er gjort en simulering i beregningsverktøyet Parasol og kommet frem til at den samlede
g-verdi for glass + solskjerming er på rundt 0,08. Det er denne verdien som benyttes i
beregningene.
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4.3.2.2 Tekniske anlegg
I dette kapittelet vil det kort beskrives hvordan byggets tekniske installasjoner er håndtert i
beregningsmodellen i IDA ICE 4.0. Utdypende informasjon er å finne i Notat 13.

Ventilasjon
I hele bygget er det CAV og det er også dette som er forutsatt i beregningene.
Luftmengdene for den enkelte beregningssone er basert på innregulerte luftmengder. En
oversikt over luftmengder i den enkelte sone og totalt for bygget er å finne i vedlegg B.
SFP-krav er satt til 2,0 kW/(m³/s) i byggets beskrivelse. I beregninger fra
aggregatleverandøren Flakt Woods er SFP beregnet til 1,73 kW/(m³/s). Det bør nevnes at
det her var forutsatt prosjekterte luftmengder som er 6300 m³/h. De målte under
innregulering var 6500 m³/h.
Av timeverdier fra EOS-loggen fremgår det at VVS-tavla i snitt trekker 4,5 kW. Dette er også
inkludert noen pumper, men det kan antas at bidraget fra disse er lite. I tillegg er også en
varmtvannsbereder med en varmekolbe på 3 kW inkludert.
Når ventilasjon er av så trekker fremdels VVS-tavlen ca. 1 kW. Det kan derfor antas at effekt
til ventilasjon ligger på 3,5 kW. Målte luftmengder fra innreguleringen er 6500 m³/h. SFP for
anlegget blir da 1,9. Det benyttes en mellomverdi på 1,8 kW/(m³/s) i beregningsmodellen for
bygg 3.
Ved dimensjonerende forhold har aggregatleverandør beregnet seg frem til en
temperaturvirkningsgrad på den roterende varmegjenvinneren på 84,2 %. Ut i fra dette
legges det inn en temperaturvirkningsgrad på 84 % i beregningsmodellen.
Tilluftstemperaturen reguleres sentralt av driftspersonalet via SD-anlegget og er derfor ikke
automatisk utetemperaturkompensert. Driftspersonalet har opplyst at de typisk om vinteren
setter tilluftstemperaturen til 21 °C, mens den om sommeren settes til rundt 17-18 °C.
Erfaringsmessig pleier tilluften typisk å holde 1-1,5 °C mer enn det som stilles inn sentralt.
Dette kan skyldes blant annet temperaturøkning over viften og uisolerte tilluftskanaler. Under
målinger på romnivå sommeren 2010 ble det målt en tilluftstemperatur før kombibaffel på 20
°C mens det etter kombibaffelen ble målt 19 °C. Disse målingene er beskrevet i Notat 13.
Om vinteren velges det å benytte den sentrale tilluftstemperaturen med 1°C
temperaturøkning i anlegget slik at tilluftstemperatur lokalt blir 22 °C. Da beregningsstudiet
omhandler den energiflyten i bygget lokalt med spesiell fokus på kjøling, er det viktig at
tillufstemperaturen om sommeren er så korrekt som mulig. Det velges derfor å basere seg
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på målte tillufstemperaturer slik at det i sommermånedene legges inn en tilluftstemperatur
på 20 °C før kombibaffel.
Driftstiden for ventilasjonsanlegget i scenarioet iht. NS3031 er satt fra kl.07.00 til 19.00 på
hverdager.
I de to scenarioene med reelle inndata er driftstiden satt fra kl. 08.00 til 23.30 hverdager og
fra kl.14.30 til 23.30 på søndager. Dette er basert på informasjon fra driftspersonell om de
faktiske driftstider. Dette er også bekreftet gjennom energimålinger på viftedrift.
Varme og kjøling
Da bygg 3 er betydelig mindre enn IA-bygget og det kun er brukt en type kjøle- og
varmenhet lokalt, er det valgt å modellere disse enhetene i beregningsmodellen fremfor å
bruke ”ideelle enheter”.
Enhetenes egenskaper for varmeavgivelse og kjøling er lagt inn i beregningsmodellen
basert på datablader fra byggets FDV-dokumentasjon.
De kjøle- og varmeffekter som er lagt inne i den enkelte beregningssone samsvarer med
prosjekterte effekter. En komplett oversikt finnes i vedlegg C.
I byggets lille datarom er det en egen DX-enhet for kjøling med prosjektert kapasitet på hele
5 kW som er adskilt fra byggets øvrige kjøleanlegg. Denne kjøleenergien måles det ikke på,
og på grunn av manglende informasjon om varmeavgivende utstyr i rommet er dette
kjølebidraget utelatt i det videre arbeid.
Settpunkter for oppvarming og kjøling er i scenarioet med standardisert inndata, scenario 1,
satt til 21 °C for oppvarming og 22 °C for kjøling i driftstiden. Utenfor driftstid er settpunkt
oppvarming satt til 19 °C. Dette er iht. NS 3031.
I bygg 3 er ikke regulering av varme- og kjølepådrag på romnivå koblet opp mot SDanlegget. Hvert enkelt rom har installert en egen termostat med en dreiskive med grader fra
9 til 30 °C. Det ligger ikke inne noen sekvensregulering mellom varme og kjøling. Eneste
mulighet for eksempelvis nattsenking er ved å via SD-anlegget redusere turtemperaturen på
varmekursen.
På samme måte er det driftspersonalet som må passe på å justere tilluftstemperaturen
sentralt slik at ikke ventilasjonen bidrar til økt oppvarmingsbehov.
I automatikkentreprenørens funksjonsbeskrivelse fremgår det at pumper på byggets
varmeanlegg stopper ved utetemperaturer over 15 °C. Dette er lagt inn som en egen makro
for styring av pumper i beregningsverktøyet.
Det er observert under befaring at de lokale settpunkter varierer mye. Da kontorlokalene
også er svært lite i bruk, kan det antas at det er liten variasjon av settpunkter og at bruken
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av romtermostater ikke er gjennomtenkt. Med dette menes at det trolig er noe tilfeldig hva
settpunktet er stilt inn på.
I det kontoret som det ble gjennomført målinger på var settpunktet på 23 °C, se Notat 13 for
utdypende informasjon. Dette benyttes i alle soner i beregningsmodellen.
4.3.2.3 Interne laster

Personbelastning
Personbelastningen er i hovedsak satt ut fra arkitektens møbleringsplaner og observasjoner
under befaring:


I cellekontorer er det forutsatt 1-3 personer avhengig av om det er enkelt, dobbeleller trippelkontor.



I lokaler som ikke er ment for varig opphold er det ikke forutsatt noen
personbelastning. Herunder faller lager, tekniske rom, korridorer og lignende



I ekspedisjonen er det totalt 6 arbeidsplasser

En samlet oversikt over personbelastning i W/m² i de enkelte soner for alle scenarioer er å
finne i vedlegg C
Belysning
I scenario1 er de standardiserte verdiene fra NS 3031 benyttet.
I scenarioene med reell inndata er det benyttet verdier basert på en manuell
effektkartlegging. Dette er nærmere beskrevet i kapitel 3 og i notat 13.
En komplett oversikt over effekter til belysning benyttet i den enkelte sone ved bruk av både
standardisert og reell inndata er å finne i vedlegg C.
Utstyr
I scenario1 er de standardiserte verdiene fra NS 3031 benyttet.
I scenarioene med reelle inndata er det benyttet verdier basert på en manuell
effektkartlegging samt effektmålinger i utvalgte rom. Dette er nærmere beskrevet i kapitel 3
og i notat 13.
En komplett oversikt over effekter til utstyr benyttet i den enkelte sone ved bruk av både
standardisert og reelle inndata er å finne i vedlegg C.
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Samtidighet
Ut fra arbeidsplasser i bygget er det forutsatt ved 100 % tilstedeværelse at det befinner seg
20 mennesker i bygget.

I bygg 3 er flertallet av brukerne mer ute av kontoret enn inne da primær arbeidsoppgave er
kjøretøyskontroll. Det arbeides også på skift slik at det aldri vil forekomme høy samtidighet.
Det er opplyst fra sentralbordet at det typisk aldri er mer enn 4-5 personer i bygget.
Det antas derfor en samtidighet i bygget på 25 % i variantene av scenario 2 og 3 med
redusert tilstedeværelse. Dette samsvarer også bra med det som er blitt observert under
befaringer på bygget.
I scenarioet med 25 % samtidighet av brukere forutsettes følgende:


25 % tilstedeværelse i kontorarealer og ekspedisjon



I kontorarealer forutsettes det at belysning og utstyr følger den prosentvise
tilstedeværelsen.



I ekspedisjonen forutsettes det at lyset er på hele arbeidsdagen, men at utstyret
følger tilstedeværelsen



I møterom/spiserom forutsettes det at utstyret, som er forutsatt er i standby, er på
100 % hele arbeidsdagen. Belysningen er på 100 % mellom kl.11.00 og 11.30.
Tilstedeværelse av brukere er på 25 % mellom kl. 11.00 og 11.30



I støttearealer som toaletter, arkiv, lager, kopimaskinrom og lignende forutsettes det
at belysningen ikke følger samtidigheten.

Forutsetningen i siste punkt blir anvendt til tross for at belysningen i de fleste lokaler styres
etter tilstedeværelse. Allikevel vil belysningen i enkelte arealer som korridorer og
trappeganger i praksis være på hele tiden. Da støttearealer er slått sammen til en sone i
hver etasje er det vanskelig å differensiere på dette. Derfor forutsettes det at lyset er på hele
arbeidsdagen i begge scenarioer. Installert effekt til belysning i korridorer utgjør uansett
størsteparten av samlet effekt i de aktuelle sonene. Utstyret i disse rom forblir uendret da det
i utgangspunktet er forutsatt at det er i standby-modus hele arbeidsdagen.
Arbeidstid
Det er svært varierende tilstedeværelse i bygget da store deler av brukernes arbeidsdag går
med til utearbeid.
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Det er allikevel både observert og bekreftet av brukere at det primært er på hverdager
mellom kl. 08.00 og 16.00 som er kjernetiden selv om det i blant forekommer jobbing på
søndager. Dette benyttes derfor som ”driftstid” for de interne lastene i beregningene.

5

MÅLINGER NETTO ENERGIBRUK

I prosjektet står måling av energiflyten i de to utvalgte byggene sentralt. Målet er å få kartlagt
byggenes samlede netto energibruk i et formålsdelt energibudsjett iht. NS 3031, se Tabell
5-1.

Tabell 5-1: Energibudsjett i henhold til NS3031

Energipost
Romoppvarming
Ventilasjonsvarme
Varmtvann
Vifter
Pumper
Belysning
Teknisk utstyr
Romkjøling
Ventilasjonskjøling
Totalt energibehov

Energibehov
kWh/år

Spesifikt energibehov
kWh/m²år

Dette budsjettoppsettet er valgt da det legger opp til en god formålsdeling samt at det er
dette oppsettet som primært benyttes i de energibetraktninger som gjøres i Norge i dag.
Måleresultatene skal videre fungere som et sammenligningsgrunnlag for de teoretiske
beregninger som er beskrevet i kapitel 4, Da målet med sammenligningen er å avdekke de
avvik som erfaringsmessig forekommer mellom beregnet energi etter dagens anvendte
metodikk og virkelig energibruk, er det dette oppsettet som er naturlig å benytte.
For å nå dette målet er det montert det antall energimålere som vil gi ønsket
formålsinndeling av byggenes energibruk. Det er benyttet måleutstyr som gir ut timeverdier
som overføres til en nettbasert energioppfølgingssystem.
Energimålerne er for begge bygg levert av Kamstrup. For IA-bygget ved Høgskolen i Østfold
er det benyttet et nettbasert energioppfølgingssystem fra Entro. Ved bygg 3 på Statlig
kontrollområde Svinesund er energioppfølgingssystemet til GK, Esight, benyttet.
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De målinger som omtales i dette kapitelet vil ikke dekke hvilken energiforsyningsløsning
bygget har. Dette vil dekkes under kapitel 8 om levert energi til kjøling.
I dette kapitlet vil måleroppsettet for de to byggene beskrives utdypende. Det vil gis en
oversikt over type målere og plassering av disse i det enkelte byggs tekniske rom. Det vil
videre beskrives hvordan måleresultatene skal nyttiggjøres for å kunne sette opp et
formåldsdelt energibudsjett som kan sammenlignes med prosjektets beregningsresultater.
Under arbeidet med energimålingene er det oppdaget at flere energimålere måler feil.
Årsaken til målefeilene skyldes i hovedsak feilmontering og ugunstig plassering av målerne.
Det er gjort tilpasninger og korreksjoner for å ta hensyn til dette basert på blant annet en
rekke manuelle kontrollmålinger. En komplett statusoversikt over de ulike energimålerne og
hvordan de ulike feilene er blitt tatt hensyn til er å finne i vedlegg A.

5.1 Systemgrenser og måleroppsett

I forbindelse med kartlegging av netto energibruk til de to byggene er det viktig at det
opereres med tydelig og gjennomtenkte systemgrenser. Dette er spesielt viktig i de aktuelle
byggene da eksempelvis varme og kjøling produseres og distribueres fra større
energisentraler som også forsyner andre bygg. Det er viktig å forsikre seg om at det kun
måles på den energi som tilføres det aktuelle bygg.
For energi til pumpedrift er det derfor også viktig med tydelige og gjennomtenkte
systemgrenser. I forbindelse med netto energi er det kun pumper som distribuerer varme og
kjøling i bygget som skal måles. I store anlegg vil det i energisentralene ofte være større
distribusjonspumper for varme og kjøling i tillegg til ytterligere mindre pumper rundt i det
enkelte bygg. I forbindelse med netto energi er det valgt å sette systemgrensen slik at kun
de mindre distribusjonspumpene som besørger distribusjon av varme og kjøling i det enkelte
bygg medtas. Distribusjonspumper i selve varme- og kjølesentralene vil ikke måles på her,
men vil bli inkludert og omtalt i kapitel 8 om levert kjøleenergi.
I dette kapitelet vil de valgte systemgrenser som er lagt til grunn for plassering av
energimålere i byggenes varme- og kjøleanlegg presenteres. Målernes plassering i anlegget
vil diskuteres, og eventuelle begrensninger og forutsetninger som er blitt gjort for å oppnå
tilfredsstillende resultater vil belyses.
I begge bygg er det også plassert en rekke målere som målere elektrisk energi. En oversikt
over hva som måles og hvor disse er plassert vil også bli presentert.
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IA-bygget, Høgskolen i Østfold

5.1.1.1 Kjøleanlegg
Figur 5-1 viser et utdrag av systemskjemaet for den delen av kjøleanlegget som betjener IAbygget. I figuren er de valgte systemgrenser markert og de ulike energimålernes plassering i
anlegget er inntegnet.

Figur 5-1: Systemgrenser for energimålinger på kjøleanlegget til IA-bygget

Innenfor de to valgte systemgrenser for kjøleanlegget er det montert to termiske
energimålere, en på ventilasjonskursen til IA-bygget og en på konvektorkursen. I
utgangspunktet skulle disse to målerne gi en komplett oversikt over energibruken til kjøling
innad i IA-bygget.
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Etter montering viste det seg at anlegget ikke var bygd opp slik ”som bygget”-tegningene
viste. På tegningene var serverromskursen tilknyttet en av avgreiningene til byggets
konvektorkurs. Under befaring viste det seg derimot at serverromskursen ble tatt av allerede
før distribusjonspumpen JP401, se Figur 5-1. Dette resulterer i at kjøling til serverrom ikke
medtas i energimålerne som er koblet opp mot EOS-systemet.
Serverromskursen betjener det store serverrommet i underetasjen på bygget. I dette rommet
er den installerte effekten til datautstyr høy og rommet har følgelig et svært høyt behov for
kjøling. Da prosjektets hypotese går ut på at avviket mellom beregnet og målt energi ofte
kan skyldes enkelte store interne varmelaster, er det svært viktig at det også måles på
denne kursen,
For å inkludere serverrommet er det blitt foretatt momentane effektmålinger av kjøleeffekt på
serverromskursen og elektrisk effekt inn på serverromspumpen. UPS-loggen viser at
byggets to serverrom har svært jevnt belastning hele døgnet, alle dager. Det er derfor vært
mulig å benytte disse momentane måleresultatene til å estimere energibruken til kjøling og
pumpedrift i serverrommet.
Det har etter en befaring for å studere energimålernes eksakte plassering også blitt
oppdaget at den termiske måleren på konvektorkursen også medtar 3 mindre kurser som
forsyner andre bygg. Disse 3 kursene er markert med rødt i Figur 5-1. Lokalene som
kursene betjener omfatter primært studentdatarom, bibliotek og lesesaler i nabobygg. Ingen
av kursene er spesielt store når det gjelder vannmengder, men vil være en feilkilde som det
må tas høyde for i resultatanalysen.

5.1.1.2 Varmeanlegg
Figur 5-2 viser et utdrag av systemskjemaet for den delen av varmeanlegget som betjener
IA-bygget. I figuren er de valgte systemgrenser markert og de ulike energimålernes
plassering i anlegget er inntegnet.
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Figur 5-2: Systemgrenser for energimålinger på varmeanlegget til IA-bygget

Som Figur 5-2 viser så er det montert to termiske målere for varme i det tekniske rommet,
en på ventilasjonskursen og en på radiatorkursen. Det er under befaring kontrollert at de
valgte systemgrensene kun inneholder kurser som betjener IA-bygget.
På pumper så måles det kun på pumpen på radiatorkursen i byggets varmeanlegg som vist i
Figur 5-2. Pumpen som er plassert på kursen for ventilasjonsvarme til bygget er svært liten
og da fokuset i prosjektet er på kjøling er denne valgt neglisjert.
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5.1.1.3 El-anlegg
På byggets hovedtavle måles det på 17 kurser hver for seg. Energimålerne på el-anlegget
skiller ikke mellom lys og utstyr.

5.1.1.4 Ventilasjon
Energi til ventilasjonsvifter måles ved hjelp av to energimålere, en på tilluftsviften og en på
avtrekksviften.

5.1.2

Bygg 3, Statlig kontrollområde Svinesund

Figur 5-3 viser et utdrag av systemskjemaet for den delen av varme- og kjøleanlegget ved
Statlig kontrollområde Svinesund som betjener bygg 3. I figuren er de valgte systemgrenser
markert og de ulike energimålernes plassering i anlegget er inntegnet.

Figur 5-3:Systemgrenser for energimålinger på varme- og kjøleanlegget til bygg 3

Som det fremgår av Figur 5-3 er det kun 3 termiske målere tilgjengelig for måling av varmeog kjøleenergi. Den termiske måleren for kjøling er plassert i energisentralen i et nabobygg,
men forsyner bare bygg 3. Med kun 1 måler på kjøleanlegget og 2 på varmeanlegget lar det
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seg ikke gjøre å formålsdele den målte energien slik målerne er plassert. For kjøling skilles
det ikke mellom energi til ventilasjonskjøling og lokal kjøling. For varmeanlegget inkluderer
måleren på hovedkursen både ventilasjonsvarme, radiatorvarme, gulvvarme og
snøsmelting. Det er i tillegg en egen måler for varme til snøsmelting som gjør det mulig å
skille ut dette bidraget fra resten.
I bygg 3 måles det ikke på enkeltpumper. Alle pumper markert i Figur 5-3 er inkludert i
energimåleren på VVS-tavlen.
5.1.2.1 El-anlegg
I bygg 3 er det plassert en energimåler på byggets hovedtavle. Denne måleren registrerer all
elektrisk energi inn til bygget. I tillegg finnes det en egen energimåler på VVS-tavlen og en
egen måler på elektrisk snøsmelteanlegg. Begge disse er inkludert i måleren på
hovedtavlen.
I likhet med IA-bygget så skilles det heller ikke her på elektrisk energi til belysning og utstyr.
5.1.2.2 Ventilasjon
I bygg 3 måles det ikke separat på energi til ventilasjonsvifter. Energi til viftedrift måles av
energimåleren på VVS-tavlen der også energi til de lokale distribusjonspumpene for varme
og kjøling er inkludert.

5.2 Energimålerne i et formålsdelt energibudsjett

Hensikten med målingene er å kunne sammenligne måleresultatene med beregnet netto
energibehov for å så kunne finne årsaker til eventuelle avvik. Til sammenligningen er det
valgt å plassere resultatene fra både målingene og beregningene inn i et formålsdelt
energibudsjett iht. NS3031.
I dette kapitelet vil det beskrives hvordan måleresultatene fra de ulike målerne er behandlet
for å passe inn i det standardiserte budsjettoppsettet.

5.2.1

IA-bygget, Høgskolen i Østfold

Figur 5-4 viser en oversikt over de tilgjengelige energimålerne for IA-bygget og hvordan de
er tenkt nyttiggjort for å få opp et formålsdelt energibudsjett iht. NS3031.
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Figur 5-4: Oversikt over hvor de ulike energimålere i IA-bygget er plassert i et formålsdelt energibudsjett iht. NS 3031

5.2.1.1 Romoppvarming og ventilasjonsvarme
Resultater fra de to termiske målerne på varme går direkte inn i hver sin post.
5.2.1.2 Varmtvann
I dette bygget er det vanskelig å skille ut oppvarming av tappevann. Her skjer oppvarming av
tappevann sentralt i energisentralen og dekker tappevann til flere bygg med typiske
kontorarealer og idrettshall med garderober. Det er derfor ikke latt seg gjøre å gjennomføre
energimålinger på oppvarming av tappevann.
Energibruk til oppvarming av tappevann er et område hvor det er lite erfaringstall og måltall.
I mangel av bedre alternativer og da hovedfokuset i prosjektet er på kjøling, er det for denne
posten valgt å benytte den standardiserte verdier for tappevann fra NS 3031.
5.2.1.3 Vifter
Måleresultatene fra de to energimålerne på viftene summeres og legges inn i denne posten.
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5.2.1.4 Pumper
Måleresultatene fra de to energimålerne på pumpene i tillegg til estimert energibruk basert
på en momentan effektmåling på serverromspumpen legges inn her.

5.2.1.5 Belysning og utstyr
Det skilles ikke mellom hvilke av de 17 målerne for elektrisk energi som går til belysning g
utstyr. Dette skyldes at det var umulig for de som skulle montere målerne å klare å skille ut
nøyaktig hvilke kurser som gikk til lys og utstyr slik det elektriske anlegget er bygd opp.
Dette er et kjent problem i bygg der det ikke er blitt lagt opp til formålsdelte energimålinger
under prosjektering av de tekniske anlegg.
Da bygget rommer skolens IT-avdeling og dermed har spesielt mye datautstyr, er det
vanskelig å anslå en fornuftig fordeling mellom belysning og utstyr ut fra normtall.
I prosjektet er dette løst ved at ukentlig energi til belysning for bygget som helhet estimeres
basert på en effektkartlegging og kunnskap om brukernes tilstedeværelse fra målingene på
romnivå. Effektkartleggingen er nærmere beskrevet i kapitel 3.1. Målingene på romnivå er
nærmere beskrevet i Notat 11. Den estimerte energien til belysning i den aktuelle perioden
trekkes så fra totalen for alle målerne. Det forutsettes så at resterende energibruk tilfaller
utstyr.

5.2.1.6 Romkjøling og ventilasjonskjøling
Resultater fra de to termiske målerne på kjøling går direkte inn i hver sin post.

5.2.2

Bygg 3, Statlig kontrollområde Svinesund

Figur 5-5 viser en oversikt over de tilgjengelige energimålerne for IA-bygget og hvordan de
er tenkt nyttiggjort for å få opp et formålsdelt energibudsjett iht. NS3031.
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Figur 5-5: Oversikt over hvor de ulike energimålere i bygg 3 er plassert i et formålsdelt energibudsjett iht. NS 3031.

5.2.2.1 Romoppvarming og ventilasjonsvarme
Da det kun finnes en energimåler på hovedkurs varme inn til bygget er det ikke differensiert
mellom ventilasjonsvarme og romoppvarming i energibudsjettet. Måleren på varmekursen
medtar også utvendig vannbåren snøsmelting Da budsjettet skal inneholde den energi som
byggets bruksareal bruker er energi til snøsmelting fratrukket.
5.2.2.2 Varmtvann
I bygg 3 er det en egen varmtvannsbereder i teknisk rom som kun forsyner dette bygget. Da
bygget er et kontorbygg med svært lav brukerbelastning og tilstedeværelse som følgelig vil
gi et svært lavt forbruk av varmtvann, er ikke energimåling av dette prioritert da bidraget vil
være svært lavt.
I likhet med for IA-bygget er det for denne posten valgt å benytte den standardiserte verdier
for tappevann fra NS 3031.
5.2.2.3 Vifter
Energi til vifter måles av energimålerne på VVS-tavlen sammen med energi til pumper og
varmtvannsbereder. Budsjettpostene vifter og pumper er derfor valgt slått sammen.
Det er estimert en gjennomsnittlig effekt til varmtvannsberederen basert på måleresultater
fra VVS-tavlen i perioder der både pumper og vifter ikke driftes. Basert på denne effekten er
det beregnet en ukentlig energibruk inn på berederen som så er fratrukket måleresultatene
for VVS-tavlen. Det må poengteres at denne energien ikke er den samme som skulle ha
inngått i posten ”varmtvann” i energibudsjettet. I energibudsjettet skal kun netto energi inngå
og ikke hvordan energien ”produseres”(levert energi).
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5.2.2.4 Pumper
Se avsnitt over.
5.2.2.5 Belysning og utstyr
Elektrisk energi til belysning og utstyr er ikke skilt ut separat i energimålingene. Denne
energien inngår i måleren på byggets hovedtavle sammen all annen elektrisk energi som
tilføres bygget.
I likhet med IA-bygget er det også for bygg 3 foretatt en kartlegging av installert effekt til
belysning i bygget. Da bygget er av begrenset størrelse og det i tillegg har vært godt
tegningsunderlag tilgjengelig, har det latt seg gjøre å kartlegge installert effekt til denne
posten veldig bra.
Basert på informasjon fra brukere og observasjoner under befaring har det latt seg gjøre å
estimere en ukentlig energibruk til belysning basert på effektkartleggingen. Det er denne
estimerte verdien som er brukt for belysningsposten i budsjettet.
For utstyrsposten er måleresultatene fra hovedmåleren fratrukket estimert energi til
belysning, målt energi til VVS-tavle og målt energi til elektriske varmekabler til snøsmelting.

5.2.2.6 Romkjøling og ventilasjonskjøling
Da det kun er en termisk måler tilgjengelig på kjølekursen til bygget har det ikke latt seg
gjøre å differensiere mellom målt energi på ventilasjonskjøling og romkjøling. I
energibudsjettet er derfor disse to postene slått sammen.

5.3 Måleperiode

Da hovedfokuset i prosjektet er på energibruk til kjøling er det måledelen av prosjektet valgt
å se på en periode i årets varmeste måneder.
Faktorer som har påvirket valg av måleperiode:


Det er ønskelig med måleperioder der bygget har normal belastning og drift.



Det er ønskelig med måleperioder med fint vær og høye utetemperaturer

For IA-bygget er det som for de fleste bygg innen kategorien universitets-/høgskolebygg
typisk svært begrenset aktivitet fra slutten av juni til begynnelsen av august. For IA-bygget er
til vanlig ventilasjonen også skrudd av i store deler av denne perioden. For å få studert
energibruken til kjøling er det avgjørende at bygget har stor intern belastning. Den valgte
perioden for målinger på IA-bygget er derfor satt fra 30.april til 18.juni sommeren 2011
Bygg 3 ved statlig kontrollområde har også noe redusert aktivitet i enkelte av
sommermånedene, men på langt nær i samme grad som IA-bygget. Her er det derfor
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besluttet å bruke en lengre måleperiode som strekker seg fra 2.mai til 28.august sommeren
2011.

6

NETTO ENERGIBEHOV-ANALYSE AV AVVIK MELLOM TEORI OG PRAKSIS

I dette kapitlet vil resultatene fra prosjektets beregnings- og målingsdel knyttet til netto
energi i de to utvalgte bygg presenteres.
6.1 Beregnet netto energibehov med og uten standardisert inndata

Hensikten med resultatene som presenteres i dette kapitlet er å vise hvor store avvik som
kan forkomme i beregnet energibehov ved bruk av standardiserte laster, settpunkter og
driftstider kontra mer reell inndata.
I resultatoversiktene er det også valgt å medta underlaget for fastsettelsen av rammekrav til
energiytelse for de aktuelle bygningskategoriene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven
fra 2007, TEK07. Dette er gjort for å ha en kjent referanse.
Beregningene er gjennomført for to hovedscenarioer, scenario 1 og 2, som er beskrevet
utdypende i kapitel 4.2.
Det er valgt å ikke kommentere hver enkelt energipost inngående, men å ha fokus på
postene knyttet til utstyr og romkjøling. Av de interne varmtilskuddene er det typisk
utstyrsposten som i størst grad påvirker kjølebehovet i denne type bygg.

6.1.1

IA-bygget, Høgskolen i Østfold

Tabell 6-1 viser beregnet netto energibehov for scenario 1 og 2 for IA-bygget. For postene
”teknisk utstyr” og ”romkjøling” er bidraget fra det store serverrommet vist i Tabell 6-2.

Tabell 6-1: Årlig netto energibehov per m² gulvareal [(kWh/m²)/år] for scenario 1 og 2 for IA-bygget
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Scenario 1TEK07

stand. inndata Scenario 2-100% Scenario 2-50%

Romoppvarming

33,0

13,6

18,4

23,3

Ventilasjonsvarme

24,0

62,1

35,0

36,0

Tappevann

5,0

5,0

5,0

5,0

Vifter og pumper

27,0

19,2

14,9

14,8

Belysning

25,0

25,0

20,0

17,7

Teknisk utstyr

34,0

34,3

75,8

66,2

Romkjøling

0,0

18,0

67,8

59,3

Ventilasjonskjøling

30,0

8,1

3,9

3,9

185,2

240,9

226,2

Totalt netto energibehov 180,0

Tabell 6-1 viser at IA-bygget beregnet iht. NS3031 med standardisert inndata ligger litt i
overkant av rammekravet i TEK07.
Som det fremgår av Tabell 6-1 er det svært stor forskjell i netto energibehov hvis det i stedet
benyttes mer reelle inndata, scenario 2. Selv når det forutsettes 50 % samtidighet på
brukerne av bygget ligger netto energibehov langt over resultatet ved bruk av den
standardiserte inndata.
Tabell 6-2: Årlig netto energibehov til utstyr og kjøling med og uten serverrom inkludert for scenario 1 og 2 for IA-bygget [(kWh/m²)/år]

Scenario 1 stand. inndata Scenario 2-100 %

Scenario 2-50 %

Uten

Uten

Med

Bidrag
serverrom

Uten

Med

Bidrag

serverrom

serverrom

serverrom

Teknisk utstyr 34,3

19,2

75,8

56,6

9,6

66,2

56,6

Romkjøling

18

15,7

67,8

52,1

7,2

59,3

52,1

Total

52,3

35

143,6

108,6

16,8

125,5

108,7

serverrom serverrom serverrom

KJØLING I BYGG

Side 48 av 108

Hvis postene utstyr og romkjøling studeres separat, fremgår det av Tabell 6-2 at byggets
serverrom har et enormt bidrag på disse to postene. Serverrommet utgjør rundt 75 % for
hver av postene ved 100 % samtidighet og rundt 85 % ved redusert samtidighet. Bidraget er
så stort at hvis serverrommet ikke medtas, så blir i stedet postene mye lavere i scenario 2
enn i scenario 1.
Dette er ikke overraskende da effektkartleggingen av utstyr, beskrevet i kapitel 3.1, har vist
at standardiserte inndata for varmetilskudd fra utstyr er mindre enn det reelle kun hvis
serverrom ikke medtas i de aktuelle bygg.
Det bør nevnes at i tillegg er de standardiserte ”driftstidene” på utstyr en del lengre enn i
virkeligheten, så en direkte sammenligning blir ikke helt riktig. Hypotesen til prosjektet er at
de ofte store avvik mellom beregnede og målte verdier skyldes en overfladisk/feilaktig
håndtering av enkelte store laster. I lys av dette er det svært interessant å se hvor stor ”feil”
de standardiserte inndataverdiene gir i bygg med for eksempel serverrom i forhold til
virkeligheten. Medtas også kjøling av UPS-rom blir det totale bidraget fra serverrommet
enda større.
6.1.2

Bygg 3, Statlig kontrollområde Svinesund

Tabell 6-3 viser beregnet netto energibehov for scenario 1 og 2 for bygg 3.
Tabell 6-3: Årlig netto energibehov [(kWh/m²)/år] for scenario 1 og 2 for bygg 3

Scenario 1TEK07 stand. inndata Scenario 2- 100% Scenario 2-50%
Romoppvarming

33,0

18,8

65,8

70,4

Ventilasjonsvarme

21,0

31,5

17,1

17,4

Tappevann

5,0

5,0

5,0

5,0

Vifter og pumper

22,0

17,4

24,1

23,9

Belysning

25,0

24,9

14,2

10,7

Teknisk utstyr

34,0

34,3

54,5

51,0

Romkjøling

0,0

12,3

9,6

4,8

Ventilasjonskjøling

24,0

5,7

7,3

7,3

149,9

197,6

190,5

Totalt netto energibehov 165,0
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Av Tabell 6-3 fremgår det at det er et betydelig avvik også for bygg 3 ved å bruke reell
inndata fremfor standardisert. Avviket er i likhet med for IA-bygget spesielt stort for
utstyrsposten.
Posten for romkjøling er derimot betraktelig lavere ved bruk av reelle inndata. Dette skyldes
at kjølingen av byggets datarom, som representerer den største andelen av energibehovet til
utstyr, besørges av en egen DX-enhet som ikke er tilknyttet byggets kjøleanlegg. Dette er
nærmere beskrevet i kapitel 4.3.2.3.
Utstyrsposten derimot inneholder både det utstyr som er kartlagt i bygget under befaring
samt den effekten som det antas kan tilskrives datarommet. I tillegg er også øvrig utstyr som
ikke var synlig under befaring inkludert. Energibruken til datarom og utilgjengelig utstyr er
basert på måleresultater i EOS-loggen. For utstyret som er kartlagt under befaring kan det
antas at det meste av elektrisk effekt inn avgis som varme og bidrar direkte til byggets
kjølebehov.
Estimert energi til datarom og øvrig utilgjengelig utstyr utgjør hele 49, 6 kWh/m² i året.
Trekkes dette fra i Tabell 6-3 blir utstyrsposten betraktelig lavere enn ved bruk av
standardisert inndata. Dette skyldes i hovedsak to faktorer. Bygg 3 skiller seg ut fra et typisk
kontorbygg da det har svært lave internlaster og spesielt lav samtidighet på brukerne i
forhold til det bygget er prosjektert for. I tillegg er de standardiserte driftstidene betraktelig
lengre enn de virkelige.
6.2 Beregnet netto energibehov med reelle inndata og målt netto energibruk

I dette kapitlet vil beregnet netto energibehov fra scenario 3 sammenlignes med
måleresultatene fra EOS-loggen til de to byggene. Scenario 3 er det scenarioet der det i
størst mulig grad er prøvd å simulere reelle forhold.
For betraktninger knyttet til netto energibehov, er det dette scenarioet som er av størst
interesse i prosjektet for å avdekke årsakene til store avvik mellom teori og praksis. Det er
først ved sammenligning opp mot reelle forhold at man virkelig for avdekket eventuelle
svakheter i dagens beregningsmetodikk. Dette danner så et grunnlag for å kunne foreslå
ulike kalibreringer av modellene for å redusere avvikene.
I bergningene som er gjort med reelle inndata er det også sett på variasjon av brukeres
samtidighet for tilstedeværelse. De forutsetninger som er gjort knyttet til samtidighet er
beskrevet i kapitel 4.3.1.3 og 4.3.2.3.
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IA-bygget, Høgskolen i Østfold

Tabell 6-4 viser en sammenligning av målt netto energibruk og beregnet netto energibehov
for IA-bygget i perioden 30.april til 18.juni sommeren 2011. For postene ”teknisk utstyr” og
”romkjøling” er bidraget fra det store serverrommet vist i Tabell 6-5.
Tabell 6-4: Beregnet netto energibehov og målt netto energibruk [kWh/m²] for perioden 30.april til 18.juni 2011

Scenario 3
Energipost

Målt energi
100 % samtidighet 50 % samtidighet

1a Romoppvarming

1,0

0,0

0,0

1b Ventilasjonsvarme 0,7

1,4

1,6

2

0,7

0,7

0,7

3a Vifter

1,3

1,8

1,8

3b Pumper

0,6

0,5

0,4

4

Belysning

3,1

2,7

2,4

5

Teknisk utstyr

13,8

10,3

9,0

12,7

10,0

8,4

6b Ventilasjonskjøling 0,1

0,1

0,1

Totalt

27,6

24,5

Varmtvann

6a Romkjøling

33,9

Totalt sett viser Tabell 6-4 at den målte energibruken er en del høyere enn den som er
beregnet. Dette er i tråd med prosjektets hovedhypotese.
For dette scenarioet er det også sett på hvordan samtidigheten spiller inn. Det kan antas at
antagelsen om 50 % samtidighet er nærmere virkeligheten og det er her en skulle forventet
at avviket var minst. Tabell 6-4 viser derimot det motsatte.
Av resultatene fremgår det at det for de fleste poster er et nokså godt samsvar mellom
beregnet og målt energi.
Som i analysen av de tidligere presenterte beregningsresultater vil det også her fokuseres
mest på postene for utstyr og romkjøling. Det vil allikevel tas en kort gjennomgang av de
øvrige poster der det er avvik av en slik størrelse at de bør kommenteres.
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Tabell 6-5 viser en oversikt postene utstyr og kjøling der serverrommets bidrag på disse
postene fremgår.
Tabell 6-5: Beregnet netto energibehov og målt netto energibruk [kWh/m²] for perioden 30.april til 18.juni

Scenario 3
Målt energi
100 % samtidighet
Bidrag

Med

Uten

50 % samtidighet

Med

Uten

Bidrag

Med

Uten

Bidrag

serverrom

serverrom serverrom

serverrom serverrom serverrom serverrom serverrom serverrom

Teknisk utstyr 13,8

6,2

7,6

10,3

3,4

6,9

9

2,1

6,9

Romkjøling

12,7

6,3

6,4

10

3,6

6,4

8,4

2

6,4

Totalt

26,5

12,5

14

20,3

7

13,3

17,4

4,1

13,3

Energipost

Det fremgår av Tabell 6-5 at bidraget fra serverrommet utgjør så mye som rundt 50 % av
målt energi til disse to postene.
Romoppvarming:
For romoppvarming er den beregnede energibruk til romoppvarming null mens målerne
registrerer noe forbruk.
I virkeligheten er det svært varierende individuell regulering av effektivt settpunkt. I
beregningene er det fastsatt et sett med settpunkter i og utenfor driftstiden for alle soner.
Avviket vil derfor kunne skyldes at det i enkelte lokaler er manuelt valgt et settpunkt som
medfører oppvarming selv om sommeren.
Varmebidraget fra ventilasjonen er større i beregningene enn i virkeligheten da
beregningene baserer seg på prosjekterte luftmengder. Stikkprøver har vist at det går mye
mindre luft enn prosjektert i en rekke rom, noe som gjør at varmebidraget fra ventilasjonen i
virkeligheten er mindre. Dette gjør at det blir økt behov for romoppvarming, som bidrar til
avvikene i tabellen ovenfor.
Ventilasjonsvarme:
For ventilasjonsvarme er det den beregnede energien som er størst.
Under befaring er det foretatt stikkprøvemålinger på flere kontorer som indikerer at det i
store deler av bygget går mindre luft enn prosjektert. Dette kan være en viktig årsak til at
avviket er såpass stort. Ut fra resultatene for ventilasjonsvarme fremgår det at målt energi er
rundt halvparten av det som er beregnet. Gitt at måleresultatene er nøyaktige, kan det virke
som om det går bare 50 % av prosjekterte luftmengder.
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En annen årsak kan selvfølgelig også være unøyaktighet på termisk måler da det er kjent at
måleusikkerheten øker med lavere temperturdifferanse på vannet. Det er også mulig at den
virkelige temperaturvirkningsgraden på gjenvinneren er bedre enn forutsatt.
Vifter:
Det måles mindre energi til viftedrift enn det beregnes.
Da det i energiberegningene er forutsatt CAV mens det i virkeligheten er enkelte soner med
VAV etter tilstedeværelse er det sannsynlig at det i snitt går noe mindre luft i virkeligheten
noe som igjen gir mindre vifteenergi. Dette sammen med at det i beregningene er forutsatt
prosjekterte luftmengder mens stikkprøver har vist at det generelt går for lite luft er nok også
en medvirkende årsak.
Belysning:
For å finne andelen energi til belysning ut av EOS-resultatene fra alle de monterte målerne
for elektrisk energi er det laget en fordelingsbrøk basert på kartlagte effekter i bygget. Det er
scenarioet med 50 % samtidighet som det antas at best skal illustrere de virkelige forhold.
Fordelingsbrøken er forutsatt konstant og er basert på 100 % samtidighet. I virkeligheten vil
andel belysning og utstyr kunne være sterkt brukeravhengig og variere i driftstiden.
Eksempelvis så styres belysningen i store deler av bygget etter tilstedeværelse, og det er
derfor vanskelig å estimere nøyaktig hvor stor samtidighet som skal benyttes i forhold til den
installerte effekten. At avviket er stort ved 50 % er derfor ikke overraskende.
Teknisk utstyr:
Det er et stort avvik i energi til utstyr, spesielt når det forutsettes en samtidighet på 50 %.
Dette kan skyldes flere ting. På den ene siden så var det ikke alt utstyr som lot seg kartlegge
til minste detalj både p.g.a. begrenset tilgang til enkelte lokaler og tiden til rådighet. Det
utstyret som er veldig avhengig av brukers tilstedeværelse slik som eksempelvis PC’er, er
kartlagt med relativt god sikkerhet, selv om det er en del usikkerhet knyttet til estimeringen
av brukstiden og samtidighet. Det er derfor sannsynlig at det er det utstyret som ikke har latt
seg gjøre å kartlegge som er hovedårsaken til avviket. Da dette utstyret trolig ikke er så
brukeravhengig er det sannsynlig at driftstiden på deler av dette utstyret også er lengre enn
det som er forutsatt i beregningene.
Effekt til utstyr i serverrommet er det gjort egne målinger på. Da effekt til serverrom i
beregningene er basert på dette er det som forventet at serverrommet bidrar lite til avviket.
Bidraget fra serverrommet er markert i parentes i Tabell 6-4.
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Romkjøling:
For posten romkjøling er et betydelig avvik mellom målt og beregnet energi. Som det
fremgår av tallene i parentes i Tabell 6-4 er det ikke noe avvik knyttet til kjøling av
serverrommet. Det skyldes at det for målt kjøleenergi til serverrommet i virkeligheten er
benyttet et estimat basert på en momentan kjøleeffektmåling. Da det er samme effekt som
er lagt inni beregningsmodellen og driftstiden er den samme blir den beregnede verdi
identisk.
For kjøling i øvrige rom er det et betydelig avvik mellom beregnet og målt energi. Kjøling av
øvrige rom avhenger i stor grad av settpunktet i det enkelte rom, og noe av avviket må
sannsynlig tilskrives usikkerheten knyttet til de forutsatte settpunkter i beregningene.
Termisk måler kjøling IA-bygg får med seg tre kurser som betjener andre deler av høgskolen
som beskrevet i kapitel 5.1.1. Det er ikke snakk om store kjøleeffekter, men vil allikevel være
en feilkilde og bidra til at det måles mer enn det beregnes.
Hvordan solavskjermingen brukes i praksis vil også kunne forklare noe av avviket. Det er
under befaring og fra innhentet informasjon fra bruker vist seg at det er veldig stor variasjon i
bruk av solskjermingen. Noen bruker den aktivt mens andre aldri bruker den.
Den valgte soneinndeling gjør at ikke alt av installert kjøleffekt benyttes. UPS-rommet er
eksempelvis medtatt i plan U1-midtsone. De to fan-coils som er plassert i dette rommet vil
derfor ikke bli utnyttet riktig i energiberegningene. De vil naturligvis gi et bidrag til beregnet
kjøleenergi men ikke i samme størrelsesorden som hvis de var avgrenset til det virkelige
romvolumet med de virkelige laster.
Da det i denne delen av prosjektet er netto energibehov som studeres så skal ikke tap i
distribusjonssystemet og systemvirkningsgrader på de varme- og kjøleproduserende
enheter medtas i beregningene. Da termisk måler for kjøling ligger et stykke unna de rom
der kjøleenergien utnyttes vil tap i rørnettet bidra til at den beregnede energi som rommene
nyttiggjør seg blir lavere enn den målte.

KJØLING I BYGG

6.2.2

Side 54 av 108

Bygg 3, Statlig kontrollområde Svinesund

Tabell 6-4 viser en sammenligning av målt netto energibruk og beregnet netto energibehov
for bygg 3 i perioden 2.mai til 28.august sommeren 2011.
Tabell 6-6: Beregnet netto energibehov og målt netto energibruk per m² gulvareal [kWh/m²] for perioden 2.mai til 28.august 2011

Spesifikk energi beregninger [kWh/m²]
Energipost

Spesifikk energi EOS [kWh/m²]

1a Romoppvarming

100 % samtidighet

25 % samtidighet

8,6

8,9

0,0

0,0

1,6

1,6

7,5

7,5

8,2
1b Ventilasjonsvarme
2

Varmtvann

1,6

3a Vifter
3b Pumper

7,3

0,4

0,3

4

Belysning

2,2

4,7

3,5

5

Teknisk utstyr

18,7

17,8

16,6

3,7

1,3

4,0

4,0

48,3

43,8

6a Romkjøling
15,8
6b Ventilasjonskjøling
Totalt

56,8

Totalt sett viser Tabell 6-6, i likhet med resultatene for IA-bygget, at den målte energibruken
er en del høyere enn den som er beregnet. Dette er i tråd med prosjektets hovedhypotese.
For dette scenarioet er det også sett på hvordan samtidigheten spiller inn. Det kan antas at
antagelsen om 25 % samtidighet nok er nærmest virkeligheten og det er her en skulle
forventet at avviket var minst. Av Tabell 6-6 fremgår det at det i stedet er her avviket blir
størst.
Av resultatene fremgår det at det for de fleste poster er et nokså godt samsvar mellom
beregnet og målt energi. Det er allikevel enkelte poster der avviket er lite men resultatene er
oppsiktsvekkende, Disse vil kommenteres i avsnittene som følger.
Som i analysen av de tidligere presenterte beregningsresultater vil det også her fokuseres
mest på postene der avvikene er størst samt postene for utstyr og romkjøling.

Romoppvarming og ventilasjonsvarme
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Perioden som er studert omfatter årets varmeste måneder. Det er derfor å forvente at energi
til oppvarming i denne perioden skal være nokså beskjedent. Av tabellen ovenfor fremgår
det allikevel at det går med en del energi til oppvarming. Det er her godt samsvar mellom
beregnet og målt energi til oppvarming.
På målingene skilles det ikke mellom energi til ventilasjons- og romoppvarming. Postene
sammenlignes derfor sammenslått. Som det fremgår av tabellen er beregnet energi til
ventilasjonsvarme 0. Dette stemmer bra med virkeligheten da uteluften holder en temperatur
som ikke er lavere enn at den roterende varmegjenvinneren klarer å besørge ønsket
innblåsningstemperatur som i største delen av måleperioden er 19 °C.
Det at det er såpass mye energi som går til oppvarming skyldes to hovedårsaker. Begge
disse er en følge av at det er en felles romtermostat med manuell dreieskive i de enkelte
lokaler som styrer både varme og kjøling, trolig uten sekvens. Dette har ikke latt seg
verifisere da det ikke har vært mulig å finne den aktuelle romtermostatens tekniske
spesifikasjoner i FDV-dokumentasjonen for bygget.
Settpunktet i årets varme måneder er satt til 23 °C. Dette på bakgrunn av opplysninger fra
brukere og observasjoner gjort under befaringer. De fleste av kontorarealene er lite i bruk så
det er liten grad av manuell regulering etter de klimatiske forhold utendørs. I de varme
månedene som måleperioden omfatter vil både kjøleanlegget og varmeanlegget være aktivt
samtidig så lenge utetemperaturen er mellom 10 og 15 °C, se kapitel 8.2.2.3 for utdypende
beskrivelse.
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Figur 6-1: Varighetskurve utetemperatur
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For en typisk norsk sommer som den aktuelle måleperioden representerer så vil
utetemperaturen i store deler av tiden variere mellom disse to ytterpunktene. Av figur Figur
6-1 fremgår det at dette er tilfellet i ca. 1100 timer av måleperiodens 2856 timer. P.g.a.
treghet i regulering og manglende dødbånd mellom settpunkt oppvarming og kjøling, så vil
varme- og kjøleanlegget i en stor del av denne perioden motarbeide hverandre. Dette
fremgår tydelig av den beregnede varmebalansen for byggets ekspedisjon (sone 3) i Figur
6-2.
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Figur 6-2: Pådrag av varme og kjøling i byggets ekspedisjon ved 100 % samtidighet den 10.august 2011

I beregningsmodellen er det her forutsatt at det ikke er noen sekvensregulering med
dødbånd mellom varme- og kjølepådrag. Både varme- og kjølesystemet arbeider da hele
tiden mot samme børverdi for lufttemperatur i rommet.
Byggets kontorlokaler preges av noe overdimensjonerte lokale kjøleenheter i forhold til det
faktiske behov. Ulempen med en slik overdimensjonering er at når romtermostaten gir
beskjed om behov for bare litt kjøling, så klarer ikke anlegget å regulere nede nok på
pådraget til å dekke kun det faktiske behovet. Dette kommer av reguleringstekniske
begrensninger da komponenten er dimensjonert for større laster. Det vil da kunne komme et
kjølepådrag av en slik størrelse som gjør at romtermostaten signaliserer behov for
varmepådrag og dermed oppstår det situasjoner der varme- og kjøleanlegget motarbeider
hverandre.
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Vifter og pumper
I prosjektet så er det kun målt på selve VVS-tavlen. Den omfatter ventilasjonsvifter, pumper,
motor varmegjenvinner og varmtvannsbereder . Det har derfor ikke vært mulig å skille på
energi til vifter og pumper i EOS-loggen. Hvis effekten til varmtvannsbereder trekkes fra og
resterende energi til VVS-tavla sammenlignes med beregnet energi til vifter og pumper, så
er avviket svært lite. Dette er ikke overraskende da det er snakk om et nokså enkelt
ventilasjonsanlegg med konstante luftmengder der det foreligger god dokumentasjon på
faktiske luftmengder og ventilasjonsaggregatets tekniske spesifikasjoner.
Beregnet energi til pumper baserer seg på forutsatte verdier til SPP basert på erfaringstall.
Da det ikke måles på de aktuelle pumpene separat er det vanskelig å vurdere holdbarheten
til denne forutsetningen. Dette er trolig hovedårsaken til avviket på disse to postene sett
under ett.
Belysning
Det differensieres ikke på energi til belysning og utstyr i målingene som gjøres av forbruk av
elektrisk energi. Energi til disse to postene må hentes ut fra måleren på byggets hovedtavle
som også omfatter mye annet. Installert effekt til belysning er det som lettest og med mest
nøyaktighet har latt seg kartlegge. På bakgrunn av observasjoner samt informasjon fra
driftspersonell og brukere har det vært mulig å gjøre et estimat på ukentlig energi til
belysning. Dette er da trukket ut av samlet energi på hovedmåleren for å lettere skille ut det
som går til utstyr. Da det er sensorer for tilstedeværelse som styrer belysningen i de fleste
rom er det følgelig en del usikkerhet knyttet til estimatet.
Som det fremgår av Tabell 6-6 er det et betydelig avvik mellom estimert andel av målt energi
til belysning og det som er beregnet. Både andelen av målt energi til belysning samt de
effekter til belysning som er lagt inn i beregningsverktøyet stammer fra de effekter som ble
kartlagt under befaring. Årsaken til at avviket allikevel forekommer skyldes den valgte
soneinndelingen. Det er lite hensiktsmessig og uryddig med alt for mange beregningssoner i
bygget og derfor består de fleste soner av flere rom. Estimatet på andel av målt energi til
belysningen baserer seg på informasjon fra brukere om at kun et svært begrenset antall rom
er i bruk daglig. Disse rommene befinner seg i beregningssoner som omfatter flere andre
rom. I de teoretiske beregninger medfører derfor den valgte soneinndelingen at flere rom
enn det som er forutsatt i estimatet medregnes. Dette medfører derfor følgelig en større
energibruk til belysning enn det som blir målt.
Teknisk utstyr
I bygg 3 er det et svært spesielt bruksmønster med svært lav samtidig tilstedeværelse av
brukere. Å vurdere hvilke effekter som skal legges inn i de teoretiske beregningene er derfor
vanskelig og usikkerheten knyttet til dette er trolig hovedårsaken til avviket på denne posten.
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Romkjøling og ventilasjonskjøling
Ved sammenligning av EOS-logg og de beregnede verdier på denne posten, fremgår det at
det er et betydelig avvik. Det måles kun på hovedkursen til bygg 3 slik at det ikke er mulig å
skille mellom kjøling til ventilasjons og kjøling til de lokale kjøleenhetene.
Det kan forventes at en samtidighet på 25 % er det som er den beste tilnærmingen til
virkeligheten. Avviket mellom målt og teoretisk beregnet energi til kjøling er stort. Dette
underbygger prosjektets hovedhypotese.
Årsaken til dette avviket er sammensatt og ikke åpenbar. Det er flere forutsetninger som
brukes i dagens metodikk for energiberegninger som ikke alltid vil gi et riktig bilde av
virkeligheten. Flere av disse forutsetningene gjelder egenskaper av både bygningsmessig
og teknisk art som det er vanskelig å bestemme uten en vesentlig grad av usikkerhet. Selv
små feil i antagelesene kan få relativt store utslag på det beregnede energibehov og gi store
avvik fra virkelig energibruk
For energi til kjøling i bygg 3 skyldes trolig avviket en kombinasjon av følgende faktorer:


Modellering av kjøleenhetene: Det er en del produktavhengige egenskaper som et
beregningsverktøy aldri vil klare å etterligne.



Usikkerhet knyttet til de forutsatte setpunkter og regulering



Undervurdering av interne varmeavgivende laster. Ut fra energimålingene på
byggets hovedtavle og VVS-tavle er det mye som tyder på at det er en del ”utstyr” i
bygget som ikke har vært tilgjengelig/synlig under kartleggingen. Trolig vil kun en
begrenset del av effekten dette representerer avgi varme som vil medføre mer
kjøling, men et lite bidrag er sannsynlig.



Treghet i systemene som gjør at varme og kjøling i virkeligheten motarbeider
hverandre mer enn forutsatt i beregningene



I bergningene forutsettes det at solskjerming benyttes ved en gitt innstrålt effekt på
glasset. I virkeligheten er bygget preget av lav tilstedeværelse og derfor lite
aktiv/kritisk bruk av solskjermingen. Det er sannsynlig at solskjermingen i en del
lokaler vil være opp på dager med mye sol. Dette sammen med lite kritske bruk av
romtermostat vil kunne gi et økt kjølebehov som ikke beregningene fanger opp.



Systemtap
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6.3 Oppsummering

I dette kapittelet er det sett på hvor store forskjeller som kan forekomme for beregnet netto
energibehov hvis det benyttes reell inndata fremfor den standardiserte inndataen fra NS
3031. Netto energibehov beregnet med reell inndata er også blitt sammenlignet med målt
energibruk og avvik er blitt kommentert og diskutert.
Resultatene har vist at den standardiserte beregningsmetodikken ikke tar hensyn til enkelte
store varmeavgivende laster som eksempelvis serverrom, som forekommer i en rekke bygg
med kjøling. Dette bidrar til et spesielt stort avvik i teoretiske energibehov til utstyr og kjøling
i forhold til det som kan måles i virkeligheten.
Årsaken til at det er vanskelig å medta store varmelaster som serverrom i den standardiserte
beregningsmetodikken som typisk brukes for enkeltbygg, er at disse rommene ofte betjener
en større bygningsmasse. Å fordele energibidraget slike rom representerer på bygget det
befinner seg i alene blir derfor ikke riktig.
Allikevel viser resultatene at hvis ikke disse rommene behandles i beregningene, så er det
svært vanskelig å forutse byggets faktiske energibruk i drift og svært store avvik vil kunne
forekomme.
I den anvendte soneinndeling i prosjektets beregningsdel er denne typen rom skilt ut som
egne beregningssoner. Dette muliggjør å gjennomføre energibetraktninger på denne type
rom alene. Det er dette som vil være viktig for denne typen rom for å kunne bedre estimere
virkelig energibruk.
Betraktningene gjort i dette kapitelet har også vist at hvis bidraget serverrom har på internt
varmetilskudd ikke medregnes, så ligger verdiene i virkeligheten en del lavere enn de
standardiserte for de aktuelle byggene. I hvilken grad det er samsvar mellom de
standardiserte verdier for interne laster og virkeligheten er selvfølgelig veldig byggavhengig
og vil kunne variere mye.
Det viktige med resultatene fra dette prosjektet er at det gir noen konkrete og tallfestede
eksempler på avvik som kan forekomme. De gir med dette også en viktig påminnelse på
hvorfor det er viktig å ikke forveksle de standardiserte beregninger som i dag gjøres for å
dokumentere et bygg sin energiytelse opp mot myndighetskrav med forventet energibruk.
Ved sammenligning av målt energi med beregnet er det avdekket flere mulige årsaker til
avvik. Noen årsaker er knyttet til begrensninger i det anvendte beregningsverktøy mens
andre skyldes mer det faktum at bygg sjelden driftes helt i tråd med det som er planlagt
under prosjektering.
I det neste kapitelet vil forslag til kalibrering av dagens typiske beregningsmetodikk og
beregningsmodellering presenteres på bakgrunn av prosjektets resultater.
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KALIBRERING AV BEREGNINGSMODELLER

I beregningsstudie gjennomført i dette prosjektet er beregningsverktøyet IDA ICE 4.0
benyttet.
Dette er et verktøy utviklet i Sverige og dagens versjon 4.0 kom i 2009. Verktøyet har
eksistert i mange år og de tidligere versjoner har vært mye brukt i Skandinavia. For norske
firmaer som tilbyr energirådgivning er verkøyet fremdeles veldig nytt og det er få firmaer som
per dags dato bruker det aktivt. Dette skyldes nok mye at det er andre verktøyer på
markedet som er mer skreddersydd for å gjennomføre energiberegninger etter NS 3031
både på godt og vondt.
Fordelen med disse verktøyene er at bruker forholder seg til et svær begrenset antall
parametere og det ligger mange automatiske forutsetninger i bunn som gjør det mulig å
gjennomføre beregninger relativt raskt. Det negative er at bruker har svært begrensede
muligheter til videre detaljering utover det som er absolutt nødvendig i henhold til
standarden. Det gjøres også en rekke forenklinger i beregningsmetodikken som vil kunne
skape store avvik i forhold til virkeligheten i en del tilfeller. Det er også svært begrensede
muligheter for parametere som kan studeres i programmenes resultatfiler.
IDA ICE 4.0 muliggjør et betraktelig høyere nivå av detaljering og kan gi ut langt flere
parametere i resultatene for detaljstudier og følsomhetsanalyse. Beregningsmetodikken som
ligger til grunn og hvordan komponenter er modellert holder også generelt et høyere nivå
enn en del andre verktøy. I tillegg er det mulig for bruker å selv modellere de komponenter
som ønskes brukt og reguleringen av disse basert på produktdatablader og
funksjonsbeskrivelser. Dette for at komponentens egenskaper skal bli mest mulig lik
virkeligheten.
I den delen av beregningsstudiet der det er brukt reelle inndata for byggene, scenario 3, er
det derfor sannsynlig at større avvik vil kunne oppstå mellom målt og beregnet energi og
vanskeligere kunne unngås ved bruk av en del andre beregningsverktøy på markedet.
I avsnittene som følger vil de antatt mest sentrale svakhetene med dagens
beregningsmetodikk presenteres. Forslag til kalibrering for å redusere avvikene mellom målt
og beregnet energi vil også legges frem.

Plassering av romtermostat
Plassering av termostat har stor betydning for når kjøling eller varme aktiveres. I dagens
beregningsmetodikk fanges ikke betydningen av plassering opp da det beregnes med
samme temperaturforhold i hele beregningssonen. Det vil kunne medføre svært store avvik i
bygg med kjøling.
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I prosjektet er det gjennomført detaljerte målinger på et utvalg av rom. Disse målingene er
beskrevet i Notat 11 og 13. Det ble blant annet gjennomført målinger på et cellekontor der
romtermostat var plassert ved inngangsdøren til kontoret mens bruker og kjølekonvektor var
plassert helt ute ved en solbelastet fasade med stor vindusandel i den andre enden av
rommet. Det ble målt både lufttemperatur og operativ temperatur i begge ender av rommet. I
tillegg ble kjøleeffekten logget med 10 minutters intervall.
Av resultatene fremgår det at det var en betydelig forskjell i temperaturforhold i de to
posisjonene. Temperaturen ved arbeidsplass og kjølekonvektor var langt høyere enn det
romtermostaten registrerte. Dette resulterer i en treghet i systemet som gjør at
romtermostaten blir liggende på etterskudd hele tiden. Dette resulterer derfor i at
kjølepådraget blir større når kjølingen aktiveres og det går med unødvendig mye energi.
Dette vil også kunne påvirke energibruken til oppvarming hvis en felles termostat for
oppvarming og kjøling er plassert langt unna fasaden.
For at en beregningsmodell skal få tatt hensyn til romtermostats plassering i forhold til lokale
kjøle- og oppvarmingsenheter, vil det være behov for ytterligere soneinndeling. Det bør
eksempelvis lages egne soner ute ved fasaden i lokaler/soner med en viss dybde. I
beregningsverktøyet må det så være mulighet til å bestemme hvilken sones temperatur som
romtermostaten regulerer etter.
I dag finnes det ingen enkel løsning på dette, og det er et svært begrenset antall
beregningsverktøy som innehar denne egenskapen.
Soneinndeling
Byggets inndeling i beregningssoner har mye å si på beregnet energibehov til kjøling.
Dagens typiske beregningssoner kan omfatte mange forskjellige rom og store arealer. Jo
større beregningssonene er jo vanskeligere blir det få beregningsmodellen til å benytte like
mye av tilgjengelig kjølekapasitet som i virkeligheten.
I beregninger der formålet er å estimere forventet energibruk, vil det derfor være viktig å
skille ut rom eller deler av rom med betydelige interne og eksterne varmetilskudd og som har
kjøling fra øvrige tilgrensende lokaler. Jo større luftvolum enkelte store laster fordeles over,
jo lavere temperaturer og kjølebehov medfører de.
Type regulering
I den beregningsmetodikk som anvendes i en rekke av dagens verktøy, er det svært
begrensede muligheter for valg av regulatortype. Dette er avgjørende for energibruken da
det er med på å bestemme reaksjonsevnen til de klimatekniske installasjoner og bruk av feil
regulatortype vil kunne gi store avvik mellom beregninger og målinger
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Kjøleelement beregnes ut fra ytelse framfor som komponent
I veldig mange beregningsverktøy opereres det kun med såkalte ”ideelle” enheter for kjøling
og opvparming. Disse er nærmere beskrevet i kapitel 4.3.1.2. En reell kjøleenhets faktiske
ytelse avhenger av svært mange faktorer. I mange bygg med lokal kjøling er det også ulike
typer kjøleenheter som benyttes, alle med særegne egenskaper for kjøledistribusjon og
kjøleeffektivitet. Ved bruk av ideelle enheter neglisjeres disse egenskaper og alle enhetene
behandles lik og leverer den oppgitte effekt uansett. Dette vil naturlig nok kunne bidra til
store avvik mellom beregnet og målt energi til kjøling. Ved å muliggjøre mer detaljert
modellering og differensiering mellom ulike enheter i de mest anvendte beregningsverktøy
vil dette avviket kunne reduseres.
Utetemperaturkompensering
Gjennom arbeidet med oppbyggingen av beregningsmodeller for de to utvalgte byggene er
det foretatt en grundig gjennomgang av det tekniske anleggets funksjonsbeskrivelser. Av
disse har det fremgått at både produksjon og distribusjon av varme og kjøling i stor grad
avhenger av utetemperatur. Noen eksempler på avhengighet av utetemperatur i de aktuelle
bygg er:


Turtemperatur varme og kjøling varierer avhengig av utetemperatur



Tilluftstemperatur utetemperatur kompenseres



Sjalting mellom varme- og kjøledrift sentralt styres av utetemperatur.



Drift av distribusjonspumper lokalt i det enkelte bygg avhenger av utetemperatur

De overnevnte eksempler vil kunne gi avvik i avvik mellom målt og beregnet for både netto
og levert energi hvis de ikke tas høyde for i beregningsverktøyet.
IDA ICE 4.0 innehar muligheter for å ta hensyn til dette, men resultatene i dette prosjektet
har vist at det selv da forekommer avvik. For en rekke andre verktøy som ligger på et annet
detaljeringsnivå kan det derfor forventes enda større avvik.

8

ENERGIBRUK TIL PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV KJØLING

For å mer inngående kunne studere årsaker til at en del av dagens bygg ofte har et
energibehov til kjøling som langt overgår det de teoretiske beregninger skulle tilsi, må
anlegget som helhet studeres. I tillegg til enhetene som produserer varme og kjøling, må
også energi som går med til distribusjon av varmen og kjølingen medtas for å få et helhetlig
bilde.
Da en vet at bruken av energi til pumper i kjøleanlegg ofte er høy er det viktig med fokus på
disse med hensyn på sirkulerte mengder, trykkfall, effekter, styring og driftstider.
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I dette kapitelet skal systemoppbygningen i anleggenes energisentraler presenteres og
ytelsesfaktor for levert kjøleenergi bestemmes og vurderes. Ytelsesfaktorer for
varmepumper/kjølemaskiner isolert sett er det som er vanlig å operere med i dag da dette er
avgjørende i forbindelse med anskaffelse. Mindre vanlig er det å vurdere energiytelsen til
anlegget som helhet. Dette finnes det derfor få erfaringstall på i dag til tross for at dette er av
avgjørende betydning for å kunne dokumentere den totale energibruken.
I dette kapitelet vil derfor ytelsesfaktorer for anleggene som helhet i tillegg til ytelsesfaktorer
for enheter for varme- og kjøleproduksjon isolert sett beregnes og analyseres. På bakgrunn
av dette vil det så tas en vurdering av konsekvensen av valg av systemgrense for beregning
av disse, og i hvilken grad det er hensiktsmessig å operere med flere ytelsesfaktorer for ett
kjøleanlegg. I denne sammenheng skal det også vurderes hvorvidt distribusjonspumper ute i
isvannsystemene skal medtas ved beregning av ytelsesfaktorer eller ikke.
8.1 Høgskolen i Østfold

I de følgende kapitler vil det sentrale kjøleanlegget ved Statlig kontrollområde på Svinesund
studeres med fokus på følgende punkter:


Systemoppbygning



Funksjonsbeskrivelse



Anleggets virkemåte i praksis



Begrensninger for målingene



Ytelsesfaktorer for kjøleproduksjon

8.1.1

Energisentral

Energisentralen som forsyner bygningsmassen ved Høgskolen i Østfold på Remmen med
varme og kjøling befinner seg i underetasjen av bygg B, se Figur 8-1.
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Figur 8-1: Plassering av energisentral og teknisk rom IA-bygget(bygg C) ved Høgskolen i Østfold, Remmen

I energisentralen er det installert 3 oljekjeler, hver med kapasitet 1335 kW. I tillegg er det
også tre elektrokjeler, hver med kapasitet 835 kW. Om det er olje eller el. Som skal brukes til
oppvarming velges manuelt av driftspersonalet. Dimensjonerende turtemperatur fra kjelene
er satt til 80 °C. Turtemperaturen styres av en uteføler tilhørende olje- og el-kjeler etter en
innstilt kompenseringskurve.
Kuldeproduksjon i energisentralen skjer fra kjølemaskiner og frikjøling med tørrkjølervifter på
tak. I energisentralen er det 3 kjølemaskiner. Disse er betegnet med IK01, IK02 og IK03, se
Figur 8-2. IK01 og IK02 har hver en maksimal kjølekapasitet på 800 kW mens IK03 har 350
kW. Når utetemperaturen er lav nok benyttes frikjøling. Det er 8 tørrkjølerflåter plassert på
tak med til sammen 72 tørrkjølervifter.
Varmen og kjølingen distribueres til byggene gjennom et vannbårent distribusjonssystem
som dekker behov for romoppvarming/-kjøling, ventilasjonsvarme/-kjøling og snøsmelte.
Isvannstemperaturen reguleres etter en utekompensert kurve.
Fokuset i dette prosjektet er på energi til kjøling og i det videre arbeid med denne
energisentralen er det bare kjøledelen som vil studeres inngående.
For å få en oversikt over energi som går med til kuldeproduksjon og til distribusjon av denne
er det installert en rekke energimålere i energisentralen. En oversikt over antall og type
målere samt plasseringen av disse er vist i Figur 8-2.
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Figur 8-2: Systemskjema for kjøleanlegget med oversikt over tilgjengelige energimålere og systemnummerering i energisentralen ved Høgskolen
i Østfold, Remmen

Tabell 8-1 viser en oversikt med beskrivelse av de ulike målerne som er utringet/fargelagt i
Figur 8-2.
Tabell 8-1: Oversikt over energimålerne i energisentralen og hva de måler

Målernavn EOS-logg
Målerbetegnelse systemskjema
Kjølemaskin 1
-IK01
Kjølemaskin 2
-IK02
Kjølemaskin 3
-IK03
Pumpe ford. 1-3, pumpe frikjøling
350.001-JP501-504
Pumpe isvann 1
350.300-JP401
Pumpe isvann 2
350.300-JP402
Pumpe isvann 3
350.200-JP401
Pumpe isvann 4
350.200-JP402
Pumpe kond. 1-3, pumpe frikjøling
350.100-JP501-504
Tørrkj pumpe 1
350.101-JP401
Tørrkj pumpe 2
350.101-JP402
Tørrkj.flåte
350.101-LC1-8
Isvannskrets
-

Type
El.
El.
El.
El.
El.
El.
El.
El.
El.
El.
El.
El.
Termisk

Beskrivelse
Elektrisk energi til kjølemaskin IK01
Elektrisk energi til kjølemaskin IK02
Elektrisk energi til kjølemaskin IK03
Elektrisk energi til pumper JP501, JP502, JP503 og JP504
Elektrisk energi til distribusjonspumpe JP401
Elektrisk energi til distribusjonspumpe JP402
Elektrisk energi til distribusjonspumpe JP401
Elektrisk energi til distribusjonspumpe JP402
Elektrisk energi til pumper JP401, JP402, JP403 og JP404
Elektrisk energi til pumpe JP401 i tørrkjølerkrets
Elektrisk energi til pumpe JP402 i tørrkjølerkrets
Elektrisk energi til alle tørrkjølerflåter
Total kjøleenergi levert fra kjøleanlegget
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Under arbeidet med å analysere måledata har det vist seg at flere av de installerte
energimålerne måler feil eller ikke kommuniserer riktig med EOS-loggen. En komplett
oversikt over status på energimålerne ved Statlig kontrollområde Svinesund er å finne i
Vedlegg A. Av denne oversikten fremgår det også hvordan måleresultatene fra de målerne
som det har vært feil med er blitt behandlet i prosjektet.

8.1.2

Funksjonsbeskrivelse

For å kunne analysere måleresultatene fra energimålerne, er det viktig med en god
forståelse av anleggsoppbygning og hvordan de ulike anleggskomponenter styres og
reguleres. I dette kapittelet vil dette belyses med utgangspunkt i kjøleanleggets
funksjonsbeskrivelse samt den delen av automatikkbeskrivelsen som omhandler
kjøleanlegget.
8.1.2.1 Kjølemaskin og tørrkjølere
Kjølemaskinene –IK01, IK02 og IK03 har egen intern styring og regulering. Drift av
kjølemaskiner tillates ved utetemperaturer høyere enn 10 °C. Driftsprosedyren er at den
minste kjølemaskinen, IK03, alltid starter opp først. Når den når sin kapasitetsgrense starter
de store, IK01 og/eller IK02 avhengig av behov.
Frikjøling med tørrkjølervifter tillates ved utetemperaturer lavere enn 8 °C med en
tidsforsinkelse på 3 timer etter drift av kjølemaskiner. Ved overgang fra maskinkjøling til
frikjøling, stopper alle kjølemaskiner
8.1.2.2 Pumper
For funksjonsbeskrivelsen av pumpene er det valgt å dele de inn etter systemet de tilhører
for å lettere skille de fra hverandre. Systeminndelingen i energisentralen fremgår av Figur
8-2.
Systemnr. 350.001 og 350.100
Ved oppstart av en kjølemaskin starter tilhørende pumpe på fordamper og
kondensatorsiden. For oppstart av –IK03 vil dette innebære start på pumpene 350.100JP403 og 350.001-JP503. Oppstart av de to andre kjølemaskinene følger samme mønster.
Ved oppstart frikjøling starter pumpene 350.100-JP404 og –JP504. Med en gang
utetemperaturen blir høyere enn 10 °C stanser disse to pumpene igjen.
Systemnr. 350.101
Ved oppstart frikjøling starter sirkulasjonspumpene 350.101-JP401/402 (alternerende drift)
med fullt pådrag. Etter en justeringsfase reguleres pumpene ned til ønsket volumstrøm ved
frikjøling.
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Pumpene kapasitetsreguleres etter antall kjølemaskiner som er i drift eller ved frikjøling.
Systemnr. 350.200 og 350.300
Pumpene kapasitetsreguleres av trykkgivere og det er alternerende drift på de to pumpene
som betjener hver hovedkurs.
8.1.3

Anlegget i drift - Vurdering av ytelsesfaktorer for levert energi

I kapitel 8.1.1 ble det nevnt at prosjektet har opplevd feil på flere målere i måleperioden. En
av de feilene som har hatt størst konsekvenser for prosjektets studie av energi til produksjon
og distribusjon av kjøleenergi, er at termisk måler på isvannskretsen ikke kan benyttes. Det
er gjort en rekke regneøvelser samt kontrollmålinger som viser at resultatene ikke er i
nærheten av riktige. Denne feilmålingen kan skyldes flere ting. En hovedårsak til
feilmålingen er at måleren er ugunstig plasser midt mellom to 90° bend med korte avstander
til bendene, se Figur 8-3.

Figur 8-3: Plassering termisk måler isvann i energisentral

KJØLING I BYGG

Side 68 av 108

For å kunne evaluere kjøleanleggets energiytelse på tross av denne feilen har det vært
nødvendig å gjøre følgende tiltak og avgrensninger:


Det vil være behov for en egen måleperiode på kjøleanlegget til denne delen av
prosjektet.



All kjøling til resten av bygget må stenges av i denne måleperioden, dvs. kurs
350.200 (se Figur 8-2). Det begrenser måleperiodens varighet da dette rammer
øvrige bygg.



Levert kjøleenergi fra anlegget vil da være lik den kjøleenergi som går til IA-bygget
(bygg C Figur 8-1)



Det er kun installert termisk måler for ventilasjonskjøling til IA-bygget.
Ventilasjonskjøling til øvrige bygg måles det ikke på. Det benyttes derfor en
måleperiode der det ikke er ventilasjonskjøling, dette for å kun få med den
kjøleenergien vi kan måle nøyaktig på.



Serverrommet går med jevnt belastning hele tiden. Momentan måling av kjølenergi
opp serverromskurs benyttes for å få total levert kjølenergi til bygget.

En oversikt over de tilgjengelige energimålere i det tekniske rommet i IA-bygget
fremgår av
Figur 8-4.
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Figur 8-4: Systemskjema for teknisk rom IA-bygget med oversikt over tilgjengelige energimålere

På grunn av de andre byggene som forsynes med kjøling fra energisentralen, ble
måleperiodens lengde begrenset til kun en uke. Om sommeren skrus typisk ventilasjonen av
for IA-bygget i store deler av juli. Det ble derfor besluttet at måleperioden skulle være uke
27(4.-10.juli) sommeren 2011.
Med de begrensinger som ligger i måleperiodens lengde og målere tilgjengelig for studien av
kjøleanlegget ved Høgskolen i Østfold, er vurderingen av anleggets energiytelse begrenset
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til å kun omhandle COP for en uke. Denne ytelsesfaktoren er utdypende beskrevet i
Prosjektrapport 1.
Det som er mest interessant er å studere COP for anlegget som helhet. I dag er
hovedfokuset ofte på ytelsesfaktorer for enhetene for varme og kjøleproduksjon isolert sett. I
dette kapitelet vil det gjøres en vurdering av COP både for enhetene for kjøleproduksjon og
anlegget som helhet.
For beregningene av ytelsesfaktorer for anlegget som helhet er det valgt å benytte den
systemgrensen som fremgår av Figur 8-2. Det er valgt å medta de mest sentrale
distribusjonspumpene for kjøleenergi ved beregning av ytelsesfaktorene. Dette da disse
trekker mye effekt og har derfor mye å si på hvor mye energi som går med til levering av
kjøling til bygningsmassen. Mindre distribusjonspumper lengre ut i anlegget og lokalt i
byggenes egne tekniske rom er av en mer begrenset størrelse og velges ikke inkludert i
betraktningene. Dette da energi til disse avhenger veldig av byggene de betjener og sier lite
om selve energisentralen sin energiytelse. De er også av såpass stort antall at det blir
uoversiktlig og vanskelig å medta disse på en god måte og fremdeles kunne tolke
resultatene med tilfredsstillende usikkerhet.
Tabell 8-2 og Tabell 8-3 viser måleresultatene fra EOS-loggen som er benyttet til beregning
av anleggets ytelsesfaktorer. Tabell 8-3 inneholder også kjøleenergi til serverrom i IA-bygget
som baserer seg på en momentan kjøleeffektmåling og at serverrommet har relativt jevn
belastning over døgnet og året. Dette er nærmere beskrevet i kapitel 4.6.2 i Notat 11.

Tabell 8-2: Energibruk til produksjon og distribusjon av kjøling for perioden 4.juli-10.juli 2011
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Målt energi [kWh]
Måler

4.7.

5.7.

6.7.

7.7.

8.7.

9.7.

10.7. Total

Kjølemaskin 1

538

369

375

216

479

186

206

2368

Kjølemaskin 2

264

270

608

581

205

250

229

2407

Kjølemaskin 3

0

0

0

0

0

0

0

0

Pumpe fordamper 1-3, pumpe frikjøling

353

353

353

353

353

353

353

2471

Pumpe kondensator 1-3, pumpe frikjøling 640

640

640

641

640

641

641

4483

Pumpe isvann 1

112

107

131

59

0

0

0

409

Pumpe isvann 2

5

0

0

54

106

98

97

360

Pumpe isvann 3

8

0

0

0

0

0

0

8

Pumpe isvann 4

3

0

0

0

0

0

0

3

Tørrkjølerpumpe 1

316

316

315

315

315

542

541

2660

Tørrkjølerpumpe 2

222

222

221

221

221

0

0

1107

Tørrkjølervifter flåte 1-8

196

122

309

179

129

79

45

1059

Total

2655 2399 2952 2618 2449 2148 2113 17334

Tabell 8-3: Levert kjøleenergi i perioden 4.juli-10.juli 2011

Målt energi [kWh]
Måler

4.7. 5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. Total

Kjøling ventilasjon IA-bygg 0

0

0

0

0

0

0

0

Kjøling IA-bygg

310 390 390 390 350 300 310

2440

Kjøling serverrom

372 372 372 372 372 372 372

2604

Total

682 762 762 762 722 672 682

5044

Som det fremgår av Tabell 8-2 er det ikke drift på kjølemaskin 3,-IK03, i måleperioden. Det
er opplyst fra driftspersonalet at denne kjølemaskinen ikke har vært i drift i det hele tatt
sommerne 2011. Dette p.g.a. i forkant svært mange driftstimer på denne maskinen i forhold
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til de andre. Kjølemaskinen har derfor vært stoppet for å jevne ut belastningen/”slitasjen” på
maskinene.
Kjølemaskinene styres etter ”først inn først ut”-prinsippet. Hvis eksempelvis kjølemaskin 1
går og det blir behov for mer kjøling enn det den klarer å levere, starter kjølemaskin 2 opp.
Begge kjølemaskinene går da samtidig helt til temperaturen på turvannet er lav nok. Når
dette skjer er det den kjølemaskinen som gikk først som stopper først. En kjølemaskin i drift
går helt til det blir behov for en til. Det er opplyst fra driftspersonalet at den driftsstrategien
gjør at det kan forekomme svært ujevn driftsbelastning på maskinene, spesielt i perioder
med relativt beskjedent kjølebehov.
Av Figur 8-5 og Figur 8-6 fremgår det hvordan den alternerende driften mellom de to
tilgjengelige kjølemaskiner fungerer i praksis i den aktuelle uken.

Figur 8-5: Energibruk til drift av kjølemaskiner i uke 27 2011 henten fra EOS-logg
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Figur 8-6: Energibruk til drift av kjølemaskiner den 6.juli 2011 hentet fra EOS-logg

Figur 8-6 viser energibruken i løpet av 6. juli. Dette døgnet går aldri begge kjølemaskinene
samtidig. Den energibruken som vises mellom kl. 01.00 og 09.00 og mellom kl. 17.00 og
09.00 er trolig den energi som må til for å besørge kjøling av serverrom. Hvorfor det av
Figur 8-6 ser ut som at begge kjølemaskiner går i dette tidsrommet er noe usikkert. Enten
reguleres ikke driften av kjølemaskiner slik som det er tenkt ellers så måler energimålerne
unøyaktig ved lave belastninger. Driftspersonalet har opplyst at de iblant også manuelt
skifter hvilken kjølemaskin det er drift på for å forhindre at en kjølemaskin går altfor lenge av
gangen. I tillegg er oppløsningen på måleresultatene fra EOS-loggen per time. Raske
endringer i effektbehov som skjer i den enkelte time vil derfor ikke fremgå tydelig av figurene
og eventuelle effekttopper som kunne ha forklart alterneringen mellom kjølemaskinene blir
jevnet ut over den aktuelle timen.
I utgangspunktet skulle det ikke vært behov for å kjøre begge kjølemaskinene i uke 27 da
kjølebehovet er lavere enn vanlig da store deler av bygningsmassen er stengt av slik
beskrevet innledningsvis i dette kapitelet. Allikevel fremgår det av Figur 8-5 og Figur 8-6 at
kjølemaskin 1 og 2 bytter på å gå selv om makskapasitet ikke nås. Om dette skyldes
manuell overstyring av driftspersonell, eller at reguleringen ikke fungerer som tiltenkt i denne
perioden da driftssituasjonen er annerledes p.g.a. avstegning av store deler av
bygningsmassen er uvisst.
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Figur 8-7 viser regulering mellom kjølemaskinene under mer normal driftsforhold i uke 26 da
ingen deler av bygningsmassen var stengt ut.

Figur 8-7: Energibruk til drift av kjølemaskiner den 29.juni 2011 hentet fra EOS-logg

Av Figur 8-7 fremgår det at når kjølemaskin 1 når sin maksimale kapasitet så starter
kjølemaskin 2 opp. Når ønsket turtemperatur er oppnådd er det kjølemaskin 1 som stopper
mens kjølemaskin 2 fortsetter. Dette er mer i tråd med anleggets funksjonsbeskrivelse og
opplysninger fra driftpersonell.
Som nevnt innledningsvis er det ønskelig å se på kjøleanleggets ytelsesfaktorer, både for
kjølemaskinene isolert sett og for anlegget som helhet der også pumper og tørrkjølervifter
medtas.
Det er med tilgjengelig målere og oppløsning på måleresultater ikke mulig å skille ut den
enkelte kjølemaskin i vurderingen av anleggets ytelsesfaktorer. Det at både kjølemaskin 1
og 2 går periodevis hver dag gjør dette også enda vanskeligere. Det er derfor vært
nødvendig å se på de 2 kjølemaskinene som er i drift samlet.
Figur 8-8 viser COP for kjølemaskinene isolert sett og for anlegget som helhet for uke 27.
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Dato

Figur 8-8: COP for kjølemaskinene alene og for kjøleanlegget som helhet i uke 27 2011

Det fremgår av Figur 8-8 at COP er oppsiktsvekkende lav hele uken både for kjølemaskiner
isolert sett og for anlegget som helhet. Det er også en betydelig reduksjon i COP når også
energi som går med til å distribuere kjøleenergien og til å kvitte seg med kondensatorvarme
inkluderes.
I kjølemaskinenes datablad står det at de skal ha en COP ved dimensjonerende forhold på
hele 6,1. Dette er riktignok ved helt andre driftsforutsetninger og er ikke direkte
sammenlignbart. Allikevel er det en fin referanse på hva slike kjølemaskiner teoretisk kan
yte.
I uke 27 varier COP for kjølemaskinene sett under ett fra 0,8 til 1,6. Dette er meget lave
verdier men kan forklares ut fra den urealistiske og ekstremt lave dellasten maskinene
operer under i uke 27. Det at en betydelig del av kjøleanlegget er stengt av gjør at
kjølebehovet er langt under det som er vanlig ved kjølemaskindrift i årets varme måneder.
Kjølemaskinene fremstår i denne utypiske driftssituasjonen som kraftig overdimensjonerte.
Energiytelsen blir derfor svært dårlig da anlegget ikke har mulighet til å gire ned på
kompressorene slik at elektrisk effekt inn er tilpasset nødvendig kjøleeffekt ut. Vanligvis vil
det ofte i perioder der det er naturlig med et slikt lavt kjølebehov primært være frikjøling som
benyttes slik at kjølemaskinene står.
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Når COP beregnes for kjøleanlegget innefor systemgrensen vist i Figur 8-2, faller COP
veldig. I den aktuelle uken varier COP for et døgn jevnt på rund 0,3. En av hovedårsakene til
dette er at det er svært dårlig regulering på drift av pumper i forhold til det faktiske behov.
Figur 8-9 viser energi til drift av pumpene på fordamper og kondensatorsiden av
kjølemaskinene for uke 27. Det dreier seg her om pumpene 350.100-JP401-JP404 og
350.001-JP501-JP504. I prosjektet måles det ikke på disse pumpene enkeltvis. Disse er
samlet i en felles måletrafo slik de påfølgende resultater viser.

Figur 8-9: Energibruk til drift av pumper på fordamper- og kondensatorsiden av kjølemaskinene samt pumper ved frikjølingsveksler fra
EOS-logg i uke 27 2011

Som det fremgår av Figur 8-9 går disse jevnt hele uken. I henhold til pumpenes datablader
er samlet motoreffekt for disse pumpene på 41, 5 kW. En sammenligning med Figur 8-9
viser at pumpene går på full kapasitet i hele måleperioden uavhengig av hvor mange og
hvilke kjølemaskiner som er i drift. Dette er stikk i strid med funksjonsbeskrivelsen til
prosjekterende VVS-rådgiver. Av denne funksjonsbeskrivelsen fremgår det, som gjengitt i
kapitel 8.1.2, at det når en eller to kjølemaskiner er i drift, så er det bare pumpene på
fordamper- og kondensatorsiden til de aktuelle kjølemaskiner som skal gå. Denne uheldige
pumpedriften gjør at energibehovet for levering av kjøleenergi blir veldig mye høyere enn
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nødvendig. Følgelig blir da også anleggets energiytelse og COP svært dårlig da pumpene er
av betydelig størrelse. Da det er en svært begrenset periode av året da det er behov for bruk
av flere kjølemaskiner samtidig, er det et betydelig potensial for energisparing i å få til en
mer behovstilpasset pumperegulering.
Noe som også bidrar til at COP for anlegget som helhet blir såpass lav for den gitte
driftssituasjonen, skyldes at også tørrkjølerpumpene 350.101-JP401 og JP402 ikke
behovsreguleres hensiktsmessig. I følge funksjonsbeskrivelsen skal disse pumpene
kapasitetsreguleres etter antall kjølemaskiner som er i drift eller ved frikjøling. Det fremgår
av systemskjema for kjøleanlegget at disse pumpene har 4 trinn. I følge de tekniske
spesifikasjonene for pumpene har de en motoreffekt på 22 kW.
Energibruken til drift av disse pumpene i uke 27 fremgår av Figur 8-10.

Figur 8-10: Energibruk til tørrkjølerpumper fra EOS-logg i uke 27 2011

Figur 8-10 viser at pumpende går med alternerende drift på maksimal kapasitet hele den
aktuelle uken. Det at også disse pumpene som er av en betydelig størrelse går med full
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kapasitet bidrar også til å redusere kjøleanleggets COP. Med den informasjon som
foreligger for anlegget skulle det ikke være nødvendig at disse pumpene går for fullt når
anlegget opererer under et svært lavt kjølebehov.
8.2 Svinesund

I prosjektet er hovedfokuset på byggenes behov for kjøleenergi samt produksjon og
distribusjon av denne. Da varmepumpen som er installert i energisentralen også besørger
størstedelen av oppvarmingsbehovet til anlegget og de installerte målere gjør dette mulig, er
også varmeproduksjon og varmedistribusjon blitt belyst.
I de følgende kapitler vil det sentrale varme- og kjøleanlegget ved Statlig kontrollområde på
Svinesund studeres med fokus på følgende punkter:


Systemoppbygning



Funksjonsbeskrivelse



Anleggets virkemåte i praksis



Begrensninger for målingene



Ytelsesfaktorer for varme- og kjøleproduksjon, både for varmepumpe/kjølemaskin
isolert sett og for anlegget som helhet.

8.2.1

Energisentral

Det statlige kontrollområde på svinesund får sitt energibehov til oppvarming og kjøling
dekket fra en felles energisentral plassert i bygg 2a, se rød markering Figur 8-11
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Figur 8-11: Oversiktskisse over byggene ved Statlig kontrollområde Svinesund

Varmeproduksjonen utføres med varmepumpe som grunnlast med oljekjel som spisslast.
Varmepumpen henter varme fra bergrunn via 26 stk. energibrønner. Prosjektert
varmekapasitet for varmepumpen er 230 kW og 700 kW for oljekjelen ved tur/returtemperatur 55/40 °C. Varmekapasitet oppgitt fra produsent er 220,6 kW men dette er
ved tur-/returtemperatur 55/45 °C.
Varmepumpen er levert av Normann Etek AS og er av typen NE WH 320. Den har to
hermetiske stempelkompressorer og bruker R-134a som arbeidsmedium.
Varmepumpen fungerer også som kjølemaskin i sommerperioden hvor energibrønnene ikke
har tilstrekkelig lav temperatur. Overskuddsvarme fra kjølemaskin ledes til borrehull via en
dumpingkrets med separat veksler ved behov.
Varmen og kjølingen distribueres til de ulike byggene via vannbåret nærvarme- og
nærkjøleanlegg og dekker romoppvarming/-kjøling, ventilasjonsvarme/-kjøling og
snøsmelting. Alle kurser er mengderegulerte.
For å få en oversikt over energi til produksjon og distribusjon av kjøleenergi er det i
energisentralen installert en rekke energimålere. Figur 8-12 viser systemskjemaet for
energisentralen samt de energimålerne som er tilgjengelig i prosjektet.
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Figur 8-12: Systemskjema for energisentralen i bygg 2a med oversikt over tilgjengelige energimålere

Tabell 8-4 viser en oversikt med beskrivelse av de ulike målerne som er utringet i Figur
8-12.
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Tabell 8-4: Oversikt over energimålerne i energisentralen og hva de måler

Måler
320.01-JP02
320.01-JP03
320.01-JP04
320.01-OE01
320.01-OE10
350.01-JP01
350.01-JP02
350.01-JP03
432.00-XP02
350.01-OE30
350.01-OE20

TYPE
El.
El.
El.
Oljeforbruk
Termisk
El.
El.
El.
El.
Termisk
Termisk

Beskrivelse
Elektrisk energi til hovedpumpe varme
Elektrisk energi til hovedpumpe varme
Elektrisk energi til pumpe varmepumpekrets
Oljeforbruk i liter
Levert varmeenergi til hovedvarmestokk ekskl. oljefyr
Elektrisk energi til primær pumpe isvann
Elektrisk energi til sekundær pumpe isvann
Elektrisk energi pumpe "dumpekrets"
Elektrisk energi til drift av varmepumpe/kjølemaskin
Levert isvann til bygg 3
Levert isvann bygg 5 og bygg 2-2

De målere som er vist i Figur 8-12 og

Tabell 8-4 er ikke tilstrekkelig til å få full oversikt over energiflyten innenfor den primære
systemgrensen ved alle driftssituasjoner. I de tilfeller der det er et varmeoverskudd på
varmesiden av anlegget vil dette føres tilbake til brønnparken ved hjel av en egen
”dumpekrets”. Da det er ingen termisk målere på denne kretsen og den termiske måler for
levert varme er montert i etterkant av avgreiningen, er dette energi som ikke lar seg gjøre å
få oversikt over. Det er derfor i dette arbeidet valgt å fokusere på perioder med en
driftsituasjon der behovet for varmedumping ikke inntreffer.
Under arbeidet med å analysere måledata har det vist seg at flere av de installerte
energimålerne måler feil eller ikke kommuniserer riktig med EOS-loggen. En komplett
oversikt over status på energimålerne ved Statlig kontrollområde Svinesund er å finne i
vedlegg A. Av denne oversikten fremgår det også hvordan måleresultatene fra de målerne
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som det har vært feil med er blitt behandlet i prosjektet.

8.2.2

Funksjonsbeskrivelse

For å kunne analysere måleresultatene fra energimålerne, er det viktig med en god
forståelse av anleggsoppbygning og hvordan de ulike anleggskomponenter styres og
reguleres. I dette kapitelet vil dette belyses med utgagnspunkt i anleggets
funksjonsbeskrivelser.
8.2.2.1 Varmepumpe/kjølemaskin
Varmepumpen/kjølemaskinen styres med bryter AUTO (SD-styring)-AV i tavle. Sjalting
mellom mellom varme-/ og kjøledrift styres via utetemperatur. Dette kan også gjøres
manuelt via SD-anlegget.

Sjalting mellom varme- og kjøledrift skal skje ved en utetemperatur på 15 °C i følge
funksjonsbeskrivelsen. Driftspersonalet har opplyst at denne grenseverdien i dag er satt til
hele 35 °C. Dette er en oppsiktsvekkende høy verdi for sjalting mellom kjøle og varmedrift,
og for norske klimaforhold vil trolig aldri anlegget skifte til ren kjøledrift. Det er uvisst hvorfor
settpunktet er satt så høyt. Det kan hende at det henger sammen med plassering av
utetemepraturfølerne som de tekniske anlegg regulerer etter. Det er observert under
befaring at disse har svært solutsatte plasseringer. Dette kommer tydelig frem av
måleresultatene for utetemepratur i EOS-loggen. Der fremgår det utetemperaturen på
Svinesund store deler av sommeren kommer opp i over 30 °C. Om det høye settpunktet for
endring av driftmodus er et forsøk på å kompensere for ugunstig plassering av
utetemperaturfølere er uvisst og har ikke latt seg gjøre å få bekreftet under arbeidet med
prosjektet.
Når anlegget er i varmedrift skal borrehullskretsen være åpen mens dumpingkretsen skal
være lukket. Når anlegget er i kjøledrift skal borrehullskretsen være lukket mens
dumpingkretsen skal være åpen.
Ved varmedrift er turvannstemperaturen utekompensert via signal fra VVS-tavle.
8.2.2.2 Oljekjel
Styres med bryter AUTO (SD-styring)-AV i tavle og har intern temepraturregulering.
8.2.2.3 Pumper

Varmesiden
Pumpene i hovedvarmekretsen, JP02 og JP03, er frekvensstyrte og styres med bryter
AUTO(SD-styring)-AV-PÅ i tavle. De går med alternerende drift med automatisk sjalting på
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tid eller ved feil på pumpe. Det er oppgitt i funksjonsbeskrivelsen at disse pumpene først
starter opp når utetemperaturen faller under 15 °C.
Pumpe JP04 i varmepumpekretsen har kontinuerlig drift og har intern turtallsregulering.
Kjølesiden
Den primære pumpen i isvannskretsen, JPO1 skal ha kontinuerlig drift. Pumpen styres med
bryter AUTO (SD-styring)-AV i tavle. Pumpen har ekstern turtallsregulering i to faste verdier
avhengig av driftsform.
Den sekundære pumpen i isvannskretsen styres også med AUTO (SD-styring)-AV i tavle.
Pumpen har ekstern turtallsregulering med differansetrykkgiver. Det er oppgitt i
funksjonsbeskrivelse at denne pumpen er innstilt til å starte når utetemperaturen overskrider
10 °C.

”Dumpekrets”
Pumpe JP03 i vekslerkretsen mot borehullene skal kun gå ved kjøledrift. Pumpen styres
med bryter AUTO (SD-styring)-AV i tavle. Pumpen har ekstern turtallsregulering med
fastverdi.

8.2.3

Anlegget i drift - Vurdering av ytelsesfaktorer for levert energi

De ytelsesfaktorene som det vil fokuseres på i dette kapitlet er COP og energifaktoren.
Disse faktorene er utdypende beskrevet i Prosjektrapport 1
Det som er mest interessant er å studere COP for anlegget som helhet. I dag er
hovedfokuset ofte på ytelsesfaktorer for enhetene for varme og kjøleproduksjon isolert sett.
P.g.a. feil med enkelte målere og målere som har falt ut i lengre perioder der det ikke ble
foretatt manuelle avlesninger, er analysen av COP blitt begrenset til å kun omfatte korte
utvalgte perioder av året.
For å sikre tilstrekelig måledata ble energimålerne ukentlig avlest av driftspersonalet i de
periodene som det var mest ønskelig å studere. Da enkelte målerne i de aktuelle periodene
falt ut, sikret de ukentlige manuelle avlesningene at ikke alle resultater gikk tapt. Dette
medførte allikevel at det mangler timeverdier for en rekke målere da oppløsningen er per
uke. Dette har gjort det umulig å studere effekter/øyeblikksverdier ved bestemte
driftstilstander. For beregning av ytelsesfaktorer er det derfor vært nødvendig å bruke
energibetraktninger over avgrensede perioder fremfor bruk av effekter i karakteristiske
driftssituasjoner.
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8.2.3.1 Vinterdrift
Driftspersonalet har opplyst om at varmepumpen alene dekker oppvarmingsbehovet ned til
rundt -6 °C. Dette fremgår også av EOS-loggen, se Figur 8-13.

Figur 8-13: Energibruk fyrkjel og hovedvarmestokk som funksjon av utetemperatur den 11.februar 2011

Eksempelvis så er det først når utetemperaturen faller under -7 °C den 11.februar 2011 at
oljekjelen må settes inn for å dekke spisslasten.
Den prosjekterte varmekapasiteten til varmepumpen er 230 kW. Av timeverdiene i Figur
8-13 fremgår det at dette stemmer nokså bra tatt måleusikkerhet i betraktning.
For å vurdere ytelsesfaktoren til anlegget ved vinterdrift er det valgt å studere
måleresultatene fra EOS-loggen for uken fra 22.-28. februar 2010. Denne perioden ble valgt
da det vinteren 2010 og 2011 var lange perioder der flere målere falt ut i lengre perioder og
der det ikke ble foretatt manuelle målinger. Den aktuelle uken var en av de få ukene der alle
målere fungerte som de skulle og det samtidig var svært lave utetemperaturer.
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Tabell 8-5 viser resultatene for de målerne som er aktuelle for vurdering av ytelsesfaktoren.

Tabell 8-5: Levert varmeenergi, energibruk til produksjon og distribusjon av varme for perioden 22.-28.februar 2010

Dato
22.2.2010

320.01-OE10
320.01-OE01 432.00-XP02
hovedvarmestokk Energiforbruk El energi VP
(kWh)
fyrkjel (kWh)
(kWh)
5151
2132
1783

320.01-JP02 El 320.01-JP03 El 320.01-JP04 El 350.01-JP03
hovedpumpe
hovedpumpe Pumpe VPkrets Vekslerkrets
varme (kWh)
varme (kWh)
(kWh)
(kWh)
54
2
37
19

23.2.2010

5560

1024

1879

56

0

38

19

24.2.2010

5580

1268

1895

54

0

37

19

25.2.2010

5600

574

1872

29

27

37

19

26.2.2010

5340

1

1746

1

49

38

19

27.2.2010
28.2.2010

4760
5080

1
1

1516
1658

0
0

47
47

37
38

19
20

Total

37072

5002

12349

195

173

262

135

Måleresultatene for isvannspumpene 350.01-JP01 og -JP02, Figur 8-12, tyder på at det går
noe isvann ut til byggene, men om dette er et reelt behov eller skyldes feil i regulering eller
måling er uvisst. Det er uansett snakk om svært små mengder og levert kjølenergi og energi
til distribusjon av denne velges neglisjert i den videre vurderingen.
Av
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Tabell 8-5 fremgår det at det de første 3 dagene av perioden var behov for å sette inn oljekjelen for å dekke spisslasten. Varmepumpen går på
tilnærmet maksimal kapasitet hele perioden. Fordeles levert varmenergi fra måler 320.01-OE10 i

Tabell 8-5 på døgnets 24 timer fremgår det at pumpen i snitt leverer mellom 198 og 233 kW
varme. Prosjektert varmeleveranse for varmepumpen er som tidligere nevnt 230 kW.
Pumpen i varmepumpekretsen, 320.01-JP04 går med full effekt i hele perioden. De to
distribusjonspumpene på varmesiden, 320.01-JP02 og -JP03, går med alternerende drift på
rundt 50 % av kapasitet i samme periode.
Det som er overraskende er at pumpen i vekslerkretsen mot borrehullene, 350.01-JP03 også går hele tiden slik det fremgår av

Tabell 8-5. I den aktuelle perioden er anlegget i varmedrift noe som gjør at kretsen mot
borrehullene er stengt. Det at denne pumpen går ved denne driftssituasjonen har derfor
ingen hensikt. Det er foretatt en øyeblikksmåling på pumpen med tangampermeter som er
sammenlignet med verdiene i EOS-loggen for samme dag. Øyeblikksmåling viste en
neglisjerbar belastning på pumpen, tilnærmet 0 kW, mens EOS-loggen varierer mellom 0 og
1 kW. Det er derfor vanskelig å vurdere om EOS-loggen viser feil eller om feilen ligger i
hvordan pumpen styres. Pumpeenergien er ikke stor i forhold til det eksempelvis
varmepumpen, trekker men over lengre perioder vil det allikevel utgjøre en del.
Figur 8-14 viser beregnet COP for ulike systemgrenser basert på måleresultatene gjengitt i
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Tabell 8-5.
Systemgrensene er satt som følger:
COP-varme,VP → Varmepumpen isolert sett
COP-varme, VP-system → Systemgrense som vist av Figur 8-12
COP-varmeanlegg → Varmeanlegget som helhet inklusive krets for varme fra oljkjel
Utdypende forklaring på hvordan COP ved de ulike systemgrenser er beregnet finnes i
vedlegg D.

3,5
3,0
2,5
2,0
COP-varme,VP

COP

1,5

COP-varme,VP-system
COP-varmeanlegg

1,0
0,5
0,0
22.2. 23.2. 24.2. 25.2. 26.2. 27.2. 28.2. Total

Dato

Figur 8-14: COP ved ulike systemgrenser i perioden 22.-28.februar 2010

COP for varmepumpen isolert sett ved vinterdriftt varierer som det fremgår av Figur 8-14
mellom rundt 2,9 og 3,1 de ulike dagene i måleperioden. For måleperioden sett under ett er
COP 3,0.

KJØLING I BYGG

Side 88 av 108

Hvis COP vurderes for systemgrensen vist i Figur 8-12 fremgår det av Figur 8-14 at COP da
varierer mellom rundt 2,7 og 2,9 de ulike dagene i måleperioden. For måleperioden sett
under ett ligger COP på 2,8.
Som det fremgår av Figur 8-12 så omfatter den valgte systemgrensen også dumpekretsen
der overskuddsvarme føres tilbake for lading av brønnparken. Som beskrevet i kapitel 8.2.1
måles det ikke på denne kretsen. Da varmepumpen går på opp mot maksimal kapasitet hele
tiden, vil ingen overskuddsvarme fjernes via denne kretsen i den aktuelle perioden.
Hvis COP vurderes for varmeanlegget som helhet fremgår det av Figur 8-14 at COP nå
faller ytterligere i de perioder der oljefyren benyttes. I måleperioden varierer den da mellom
1,7 og 2,9 og for måleperioden som helhet er den nede i 2,2. I prosjektet måles det ikke på
pumpen i kjelkretsen så denne er ikke medtatt i beregnet COP. I virkeligheten vil det derfor
kunne forventes at COP blir enda noe lavere.
COP fra produsent for varmepumpen isolert sett er oppgitt til 2,9. Dette er ved en annen
driftstilstand og basert på effekter (timeverdier), så en direkte sammenligning blir ikke helt
korrekt å foreta. Allikevel indikerer sammenligningen et relativt godt samsvar.

8.2.3.2 Sommerdrift
Måler for elektrisk energi til varmepumpen/kjølemaskinen falt ut hele sommeren 2011. For
analyse av resultatene har det derfor vært nødvendig å bruke ukentlige manuelle
avlesninger for denne måleren.
Energimåler for isvann til øvrige bygg utover bygg 3 er ikke koblet opp mot EOS-loggen. For
denne måleren benyttes det også ukentlige avlesninger. De to målerne for levert kjølenergi
er her valgt slått sammen for å få en enklere oversikt. Måleresultatene fra EOS-loggen og
manuelle avlesninger fremgår av Tabell 8-6.
For å vurdere ytelsesfaktoren til anlegget ved sommerdrift er det valgt å studere
måleresultatene fra EOS-loggen for perioden fra 13.juni til 17.juli 2011 (uke 24 til uke 28).

Tabell 8-6: Levert kjøleenergi, energibruk til produksjon og distribusjon av kjøling og varme i perioden 13.juni.-17.juli 2011
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24
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27
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350.01-OE30 og 432.00-XP02 350.01-JP01 El 350.01-JP02 El 350.01-JP03
OE20 isvann til
El energi VP pumpe isvann isvanns pumpe Vekslerkrets
bygg 2-2,3,5
(kWh)
(kWh)
(kWh)
(kWh)
(kWh)

QK/QF

3285

2386

900

1223

117

2

1,38

2885

2574

840

1229

135

3

1,12

967

4376

420

1230

133

2

0,22

758
4455

3656
2180

420
1320

1215
525

135
141

2
2

0,21
2,04

12349

15173

3900

5422

661

11

-

Av Tabell 8-6 fremgår det at det i den aktuelle perioden leveres en del varme til
bygningsmassen til tross for at det er sommer. Det fremgår også at varmepumpen er i drift
hver eneste uke hele perioden. Da verdiene er per uke er det ikke mulig å se i hvilken grad
varmepumpen ikke er i bruk enkelte dager.
Av Tabell 8-6 fremgår det at det ikke dumpes noe overskuddsvarme tilbake til brønnparken
da pumpe 350.01-JP03 ikke er i drift. Levert varme registrert fra den termiske måleren
320.01-OE10 vil derfor representere samlet levert varmeenergi fra varmepumpen.
Det registrerte forbruket av elektrisk energi til drift av varmepumpen er veldig lite
sammenlignet med tidligere verdier som ble registrert ved vinterdrift, se kapitel 8.2.3.1. Dette
indikerer liten drift i måleperioden.
Tatt den varme perioden av året som studeres i betraktning skulle det forventes at
varmepumpen benyttes minimalt til varmedrift og at frikjøling benyttes i store deler av
måleperioden. Eventuell drift registrert på varmepumpen burde vært til kjøleproduksjon.
Allikevel viser den termiske måleren for levert varme til byggene at det i måleperioden
leveres ukentlig en varmemengde som typisk er større enn kjølingen som leveres. For å
finne ut av hvilken driftsmodus varmepumpen/kjølemaskinen er i den aktuelle perioden kan
følgende tommelfingerregel benyttes:

QF  1,3  QK

der:

QF  varmeopptak fordamper
og

(A)
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QK  varmeavgivelse kondensator
Dette er en erfaringsbasert tommelfingerregel som uttrykker sammenhengen mellom varme
tatt opp på fordampersiden og varme levert på kondensatorsiden for en varmepumpe.
Forholdet mellom QF og QK og fremgår av Tabell 8-6. Dette forholdstallet gir klare
indikasjoner på at varmepumpen/kjølemaskinen er i varmedrift den første uken da
forholdstallet mellom varmeopptak og varmeleveranse ligger rundt 1,3. At anlegget
sommerstid er i varmedrift må sees i sammenheng med at settpunkt for sjalting mellom
varme/ og kjøledrift er på hele 35 °C.

Sommeren 2011 var ikke en spesielt varm sommer og det er derfor å forvente at en stor
andel av kjølebehovet vil kunne dekkes av frikjøling mot borrehullene. Frikjøling er kun mulig
når anlegget er i varmedrift da det er da kretsen mot brønnparken er åpen, se kapitel
8.2.2.1. Hvis frikjøling hadde vært benyttet ville forholdstallet i uke 24 vært mye lavere.
I uke 25 ser vi av Tabell 8-6 at levert varme reduseres samtidig som levert kjøleenergi øker.
Ut fra forholdstallet alene er det ikke lett å avgjøre om det har skjedd en endring i
driftsmodus. Energi til drift av varmepumpe/kjølemaskinen reduseres også noe denne uken.
Det som forteller om anlegget har endret driftsmodus er om pumpen i ”dumpekretsen”
350.01-JP03 går da denne kun skal gå ved kjøledrift. Av de manuelle avlesningene for
sommeren 2011, fremgår det at denne pumpen aldri er i drift. Det kan derfor konkluderes
med at varmepumpen/kjølemaskinen er i varmedrift hele sommeren.
I uke 26 og 27 tyder forholdstallene fra Tabell 8-6 på at store deler av den produserte
kjølenergien ikke kommer fra varmepumpen/kjølemaskinen men fra frikjøling. Energi til drift
av varmepumpen reduseres betydelig samtidig som levert kjølenergi øker. Dette gir også
klare indikasjoner på at anlegget i uke 25 ikke skiftet driftsmodus. Det som skjedde var bare
en økt bruk av frikjøling.
I uke 28 skjer det en stor endring i driftsituasjon for varmepumpen. Levert varmeenergi øker
betraktelig samtidig som kjølebehovet reduseres. Energi til drift av varmepumpen øker med
over det dobbelte i forhold til uken i forkant. Det er overraskende at denne endringen skjer
såpass plutselig tatt i betraktning at den skjer i midten av juli.
For å kunne vurdere mulige årsaker til hvorfor varmepumpen/kjølemaskinen får en slik
endring i driftssituasjon i den aktuelle perioden, må resultatene sees i sammenheng med
utetemperaturen. Figur 8-15 viser hvordan den leverte varmeenergien varierer med
utetemperatur i uke 25 og 26. Feil! Fant ikke referansekilden. viser hvordan den leverte
armeenergien varierer med utetemperatur i uke 27 og 28.

KJØLING I BYGG

Side 91 av 108

120

30

100

25

80

20

kWh 60

15 °C

00:00
06:00
12:00
18:00

12:00
18:00
00:00
06:00
12:00
18:00

06:00
12:00
18:00
00:00
06:00

18:00
00:00
06:00
12:00
18:00
00:00

06:00
12:00
18:00
00:00
06:00
12:00

0

18:00
00:00
06:00
12:00
18:00
00:00

0

12:00
18:00
00:00
06:00
12:00

5

00:00
06:00
12:00
18:00
00:00
06:00

20

12:00
18:00
00:00
06:00
12:00
18:00

10

00:00
06:00
12:00
18:00
00:00
06:00

40

Klokkeslett

Levert varme [kWh]

Utetemperatur Bioforsk [°C]

Figur 8-15: Levert varme og utetemperatur for 20.juni til 3.juli 2011 (uke 25 og 26)
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Figur 8-16: Levert varme og utetemperatur for 4.juli til 17.juli 2011 (uke 27 og 28)

Av Figur 8-15 og Feil! Fant ikke referansekilden. fremgår det at det primært er om kvelden
g natten at det leveres varme til byggene. I slutten av uke 26, Figur 8-15, stiger
utetemperaturen og levert varme reduseres betraktelig. I begynnelsen av uke 27, Feil! Fant
kke referansekilden., er levert varme på null og utetemperaturen er fortsatt høy. I midten av
uke 27 begynner uttemperaturen gradvis å falle og levert varme øker igjen og holder seg
relativt høyt ut uke 28.
Måleresultatene har gitt klare indikasjoner på at anlegget er i varmedrift i hele den aktuelle
perioden. Kjølebehovet som oppstår dekkes av frikjøling alene.
Som beskrevet i kapitel 8.2.2.1 fremgår det av funksjonsbeskrivelsen til
varmepumpen/kjølemaskinen at sjalting fra varmedrift til kjøledrift skjer ved en utetemperatur
på 15 °C. I utgangspunket skulle det da forventes at varmepumpen/kjølemaskinen går i
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kjøledrift i hele den aktuelle perioden. Av SD-anlegget fremgår det at denne
temperaturgrensen i virkeligheten er satt så høyt som 35 °C. Med et så høyt settpunkt for
sjalting mellom varme og kjøledrift vil trolig en endring i driftsmodus aldri inntreffe.
Av måleresultatene gjengitt i Tabell 8-6 fremgår det at det leveres en god del varme til
bygningsmassen til tross for at det er i årets varmeste periode. Dette kan skyldes flere ting. I
funksjonsbeskrivelsen er det oppgitt at blant annet radiatorpumper og gulvvarmepumper
rundt om på byggene starter ved en utetemperatur på 15 °C. Dette vil kunne medføre at det
sirkulerer en del varme rundt i byggene uten at det er et virkelig behov. En stor del av
varmebehovet som fremgår av måleresultatene vil i så fall være rørtap.
En annen mulighet kan være lite hensiktsmessige regulering av varme og kjølepådrag lokalt
i byggene. I prosjektet er det kun bygg 3 av bygningsmassen som er blitt studert i detalj.
Figur 8-17 viser hvordan bruk av varme- og kjøleenergi varierer over døgnet i bygg 3 den
15.juli 2011.

Figur 8-17: Energibruk til oppvarming og kjøling bygg 3 den 15.juli 2011

Det fremgår av måleresultatene at det i store deler av sommeren forekommer samtidig
varme- og kjølepådrag i bygget. Figur 8-17 illustrerer et døgn der dette fremgår tydelig.
Det at kjøle- og varmeanlegget lokalt motarbeider hverandre i dette bygget skyldes
manglende sekvensregulering på romnivå. Det er mer utdypende beskrevet i kapitel 3.2 i
notat 13.
I tillegg til kontorlokaler består bygningsmassen på Svinesund også av blant annet store
kontrollhaller og garasjer. Dette er arealer som utgjør en betydelig andel av samlet
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bygningsmasse og som kjennetegnes med mindre isolasjon enn i de bygg med varig
opphold og mer stillesittende arbeid. Hvis settpunkt for oppvarming i disse rom er
uhensiktsmessig innstilt og/eller settpunkt oppstart pumper er for lavt vil mye varmeenergi
forbrukes unødig.
Hovedfokuset i prosjektet er på energibehov til kjøling samt produksjon og distribusjon av
den. Av Tabell 8-6 fremgår det at det i den perioden som er studert sommerstid går
periodevis forbrukes like mye kjøling som varme. Dette er ikke så overraskende da en
betydelig andel bygningsarealene anlegget forsyner ikke har installert lokal kjøling. Det
skyldes som tidligere nevnt at bygningsmassen består av en rekke bygg der det ikke er
stillesittende arbeid eller varig opphold. Krav til klimatisering i disse lokaler gjør det derfor
ikke nødvendig med lokal tilleggskjøling i form av isvann. I de ventilerte lokalene er det også
svært korte perioder av en typisk norsk sommer at det er behov for kjøling av
ventilasjonsluft.
Tabell 8-6 viser at det mellom uke 25 og 26 skjer en stor økning i behov for kjøling.
Forholdstallet QK/QF i tillegg til lite elektrisk energi til drift av varmepumpen/kjølemaskinen
indikerer at det meste av levert kjøleenergi besørges av frikjøling mot brønnparken i uke 26
og 27. I samme periode fremgår det av EOS-loggen at de to distribusjonspumpene for
varme 320.01-JP02 og JP03 ikke går mesteparten av tiden, se Figur 8-18.

Figur 8-18: Energi til drift av varmepumpe/kjølemaskin og distribusjonspumper på varmesiden i uke 27

I uke 28 skjer det en endring i behov for oppvarming slik Tabell 8-6 indikerer. Dette kommer
også tydelig frem ved å se på energi til distribusjonspumpene for varme i uke 28, se Figur
8-19.
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Figur 8-19: Energi til drift av varmepumpe/kjølemaskin og distribusjonspumper på varmesiden i uke 28

Figur 8-19 viser hvordan distribusjonspumpene for varme begynner å gå igjen i midt i uke
28.
For å vurdere ytelsen til anlegget under sommerdrift, er det ønskelig å se på følgende
ytelsesfaktorer:


COP for kjøleproduksjon for varmepumpen/kjølemaskinen isolert sett og for anlegget
som helhet



COP for varmeproduksjon for varmepumpen/kjølemaskinen isolert sett og for
anlegget som helhet

I den aktuelle perioden indikerer måleresultatene at det både behov for kjøling og
oppvarming. I store deler av perioden benyttes det også frikjøling. Med det antall
tilgjengelige målere er det ikke mulig å skille ut den kjøleenergien som leveres fra
varmepumpens fordamperside fra det som frikjølingen besørger. Dette gjør det vanskelig å
vurdere enn COP for kjøleproduksjon. For estimering av COP for kjøleproduksjon benyttes
derfor likning (A) i kapitel 8.2.3.1 for å finne andel kjøleenergi levert fra varmepumpen.
Da anlegget aldri skifter til kjøledrift i den aktuelle perioden er det ikke mulig å vurdere
energiytelsen til anlegget i denne driftmodusen. Da det i store deler av perioden benyttes
frikjøling og det benyttes en forenkling for å skille ut andel kjøling fra varmepumpen, er det
knyttet noe usikkerhet til COP for kjøleproduksjon.
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Det velges derfor å også medta ytterligere en ytelsesfaktor for perioden. Som et mål på en
varmepumpes energieffektivitet over tid benyttes ofte begrepet energifaktor, π.
Energifaktoren kan uttrykkes som:



Qkjøling  Qvar me
Wtilført

(B)

der:

Qkjøling 

Levert kjøleenergi [kWh]

Qvar me  Levert varmeenergi [kWh]
Wtilført 

Tilført elektrisk energi [kWh]

Samtidig som varmepumpen leverer varme fra kondensatoren til ulike formål, kan den også
levere kjøling fra fordamperen til andre formål. Energifaktoren tar hensyn til både levert
varmeenergi og levert kjøleenergi, sett i forhold til tilført elektrisk energi på kompressor og
eventuelt til distribusjonspumper for varme og kjøling avhengig av systemgrense.
For vurdering av COP og energifaktoren benyttes følgende systemgrenser:
COP-kjøling,VP → Kjølemaskinen isolert sett
COP-kjøling, anlegg → Systemgrense som vist Figur 8-12
COP-varme,VP → Varmepumpen isolert sett
COP-varme, anlegg → Systemgrense som vist Figur 8-12
π, VP → Varmepumpen/kjølemaskinen isolert sett
π, anlegg → Systemgrense som vist Figur 8-12

En utdypende beskrivelse av hvordan COP ved de ulike systemgrenser er beregnet er vist i
vedlegg D.
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Figur 8-20: COP og energifaktor ved ulike systemgrenser for uke 24-28 sommeren 2011

Som Figur 8-20 viser så er det, i likhet med betraktningene rundt vinterdrift, stor forskjell i
anleggets ytelsesfaktorer ved ulik plassering av systemgrensen.
For kjøleproduksjonen varierer COP for varmepumpen/kjølemaskinen isolert sett mellom 1,4
og 2,8 i den aktuelle perioden. Hvis en for kjøleproduksjonen også medtar frikjøling og
energi til drift av distribusjonspumper varier COP mellom 1,1 og 2,5. For begge
betraktningen er det snakk om ganske store sprang i COP for en såpass avgrenset periode.
Av Figur 8-20 kommer det også tydelig frem at ved hvilken systemgrense den høyeste
ytelsesfaktoren oppnås avhenger av om driften domineres av varme eller kjøleproduksjon
for anlegget som helhet.
I uke 26 og 27 er det et begrenset behov for oppvarming, se Tabell 8-6. Figur 8-20 viser at
det er i disse periodene der kjølebehovet er dominerende at anlegget som helhet oppnår
best COP for kjøleproduksjon. Dette skyldes at kjølebehovet i sin helhet kan dekkes med
frikjøling og at kjølebidraget fra fordampersiden på varmepumpen/kjølemaskinen kun
eksisterer p.g.a. at det til enhver tid leveres varme til bygningsmassen.
I de periodene der varmeleveranse er dominerende er det COP for kjøleproduksjon for
varmepumpen/kjølemaskinen isolert sett som er best. Det fremkommer tydelig av uke 24, 25
og 28 i Figur 8-20. Dette skyldes i hovedsak at det er varmeproduksjonen som styrer
energibruk til kompressoren på varmepumpen/kjølemaskinen og at denne energibruken da
blir langt større enn det som er nødvendig for å dekke kjølebehovet.
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For varmesiden av anlegget blir mønsteret et annet. Som det fremgår av Figur 8-20 oppnås
det i alle uker en bedre COP når varmepumpen studeres isolert sett. Dette skyldes som
tidligere nevnt at anlegget hele perioden er i varmedrift og at det er varmebehovet som
styrer energibruken til drift av varmepumpen/kjølemaskinen. Varmeleveranse i forholdt til
behovet for tilført energi reguleres derfor mer i takt og en bedre COP oppnås derfor på
varmesiden i forhold til kjølesiden av anlegget. Når systemgrensen utvides til også å omfatte
pumper for videre distribusjon er det naturlig at COP reduseres da det er samme
varmeleveranse men mer elektrisk energi som må tilføres.
Da anlegget i den aktuelle perioden aldri skifter til kjøledrift, blir betraktningene rundt
anleggets energiytelse for kjøleproduksjon noe begrenset og knyttet opp mot en del
usikkerhet på grunn av nødvendige forenklinger. Da det i hele perioden er både varme- og
kjølebehov er energifaktoren et viktig ledd for å vurdere dette anleggets energieffektivitet. Av
Figur 8-20 fremgår det at det er en veldig stor forskjell i ytelsesfaktoren avhengig av om det
er varmepumpen isolert sett eller hele anlegget som medtas.
Hvis varmepumpen/kjølemaskinen studeres isolert sett viser Figur 8-20 at energifaktoren
kommer opp i hele 6,5 på det meste og litt over 5,5 for hele perioden sett under ett. Hvis
derimot anlegget som helhet studeres innenfor systemgrensen angitt i Figur 8-20 blir
energifaktoren redusert med mer enn 50 %.
Dette illustrerer hvor store avvik som kan forekomme mellom det energibehov en forutsetter
ved anskaffelse av varmepumper/kjølemaskiner alene og den faktiske energibruken når
også energi til distribusjon av varmen og kjølingen medtas.

8.3 Oppsummering
8.3.1

Høgskolen i Østfold

Begrensninger i antall målere tilgjengelige ved Høgskolen i Østfold har gjort det mulig å kun
studere kjøleanleggets energiytelse for en veldig avgrenset periode av sommeren 2011. Da
det p.g.a. feil på målere har vært nødvendig å stenge av deler av bygningsmassen fra
kjøleleveranse i denne perioden er analysen blitt begrenset til å kun omfatte anlegget i bare
en bestem driftsituasjon. I denne driftssituasjon går anlegget med betydelig dellast og det
benyttes ikke frikjøling da utetemperaturene er for høye. En slik driftsituasjon er ikke
representativ for hvordan anlegget opererer i store deler av året men gir en indikasjon på
hvordan anlegget fungerer reguleringsmessig. Ut fra dette er det derfor allikevel mulig å
trekke ut faktorer som vil påvirke anleggets ytelse ved andre driftssituasjoner der
eksempelvis kjølebehovet er større.
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Analysen har vist at det er en uhensiktsmessig høy energibruk til pumpedrift i forhold til
behovet for levert kjøleeffekt. Dette med at alle pumper direkte knyttet til de ulike
kjølemaskine går selv om kun en av kjølemaskinene er i drift vil over året utgjør en betydelig
unødvendig bruk av energi. Det at også de store tørrkjølerpumpene ikke regulerer ned etter
behov vil også bidra negativt i denne sammenheng.
Analysen har vist at under de gitte driftsforhold så er energieffektiviteten for produksjon og
distribusjon av kjøleenergi for anlegget som helhet svært dårlig. Dette er også noe som vil
redusere energieffektiviteten betraktelig ved svært mange andre driftsforhold også.
Energieffektiviteten til kjølemaskinene isolert sett er heller ikke god. Dette skyldes derimot
den mer naturlige årsak at anlegget går på en betydelig dellast for kjølemaskindrift i forhold
til det som det er dimensjonert for.
8.3.2

Svinesund

Sommeren 2011 varm ikke spesielt varm og det var hele tiden nok frikjøling til å dekke
kjølebehovet denne sommeren. Av måleresultatene fremgår det at
varmepumpen/kjølemaskinen aldri endrer driftsmodus til kjøledrift. Dette skyldes nok i
hovedsak at grenseverdien for sjalting mellom varme- og kjøledrift er satt altfor høyt i SDanlegget. Selv om sommeren hadde vært varmere er det derfor lite sannsynlig at
driftmodusen på varmepumpen/kjølemaskinen hadde blitt endret.
Det som derfor ikke har latt seg gjøre, men som hadde vært meget interessant, hadde værte
å se hvordan anlegget oppfører seg i kjøledrift. Dette hadde medført en helt annen
driftsituasjon for anlegget der frikjølingen ikke lenger hadde vært tilgjengelig. Da
bygningsmassen på Svinesund ikke kjennetegnes med et spesielt stort kjølebehov ville trolig
kjølemaskindrift være tilstrekkelig, men ytelsesfaktorene for anleggets kjøleproduksjon ville
sett helt annerledes ut.
I analysen som er gjort i dette kapittelet er det kun de sentrale hovedpumpene for
distribusjon av varme- og kjøleenergi medtatt. Mindre distribusjonspumper ute i anlegget
utgjør en så liten del av energibruken sammenlignet med hoveddistribusjonspumpene på
varme- og kjølesiden at de er valgt neglisjert. Dette vil typisk kunne gjøres for de fleste
energisentraler og vil være hensiktsmessig med tanke på at å medta disse vil ta betraktelig
lengre tid og innføre en større usikkerhet i beregningene da det tolkning av resultater blir
vanskeligere.
I lys av de resultater som er lagt frem i dette kapittelet, er det ingen tvil om at det bør tas
vurderinger av ytelsesfaktorer for anlegget som helhet før beslutninger knyttet til valg av
systemløsninger og anskaffelse av anleggskomponenter tas. Både når varmeleveranse eller
kjøleleveranse er dominerende er avviket enormt mellom å se på den varme/kjøleproduserende enhet isolert sett og ved å også medta energi til distribusjon.
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KONKLUSJON

Bakgrunnen for prosjektet har vært erfaringer med at avviket mellom teoretisk beregnet
energibehov og målt energi behov ofte er stort. Hypotesen prosjektet jobber ut i fra er at mye
av dette avviket skyldes byggenes kjøleanlegg. For å belyse dette er det flere ulike faktorer
ved byggenes energibruk som er blitt studert, både gjennom beregninger og målinger.
Prosjektets konklusjon er valgt delt inn i delkonklusjoner for hvert av de hovedområdene
som er blitt studert.
9.1 Interne Varmeavgivende laster

Studiet av de to byggenes interne laster har vist til dels store avvik mellom de faktiske
verdier og de verdier som forutsetter i dagens standard for energiberegninger. NS 3031.
Størrelsen på avvikene er størst for energipostene utstyr og lokal kjøling. Dette henger
sammen med hvordan spesielt store varmelaster som eksempelvis ulike IT-rom
representerer håndteres i beregningene.
I de standardiserte verdiene er det ikke tatt høyde for denne typen laster. Den kartlegging
som er gjennomført i dette studiet viser at nettopp slike laster utgjør en betydelig del av
byggenes varmetilskudd. For IA-bygget utgjør serverrom ca. 30 % av byggets samlede
interne varmetilskudd mens datarommet i bygg 3 utgjør hele 40 %. Dette er for de
scenarioene der det tas høyde for forventet samtidighet, og som dermed gir de resultatene
som kan regnes som mest realistiske.
Dette er bidrag i varmetilskudd som i virkeligheten vil medføre et betydelig kjølebehov som
da heller ikke fanges opp i de standardiserte beregningene. Avviket vil derfor bli stort.
Resultatene fra studiet har vist at det er vanskelig å få tatt høyde for slike enkelte store
laster i et standardisert sett med inndata da det er store variasjoner både i størrelse og hvor
mange bygg slike rom betjener. Det er derfor svært viktig å skille mellom standardiserte
beregninger opp mot myndighetskrav og beregninger på forventet energi. I bygg der det
finnes enkelte spesielt store varmelaster, bør disse behandles separat gjennom egne
beregninger for å estimere forventet energibruk.

9.2 Netto energibehov-Analyse av avvik mellom teori og praksis

Ved sammenligning av beregnet netto energibehov etter NS 3031 opp mot beregninger med
reell inndata, viser resultatene at det forekommer en del avvik på flere av postene i
energibudsjettet. Avviket er størst for postene utstyr og lokal kjøling. Dette skyldes at den
standardiserte beregningsmetodikken ikke tar hensyn til enkelte store varmeavgivende
laster i byggene som serverrom/datarom.
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Ved å skille ut denne type rom i egne beregningssoner er forutsetningene bedre for å med
høyere grad av sikkerhet kunne estimere forventet energibruk.
Ved sammenligning av teoretiske beregninger med målinger for en utvalgt periode
sommeren 2011, er også her de største avvikene å finne på energipostene utstyr og lokal
kjøling. Årsakene til disse avvikene er både komplekse og sammensatte. Noen avvik er
direkte knyttet til beregningsverktøyenes begrensinger i muligheter for å detaljere
beregningsmodellene ut fra de tekniske anleggs funksjonsbeskrivelser. Andre avvik skyldes
derimot det faktum at bygg sjelden driftes helt i tråd med funksjonsbeskrivelser utarbeidet
under prosjekteringsfasen.
God og detaljert kunnskap om byggets virkelige driftsituasjon og beregningsverktøy som
muliggjør en høy detaljeringsgrad vil her stå sentralt i forbindelse med å få en bedre
tilnærming til virkelig energibruk i teoretiske beregninger.

9.3 Kalibrering av beregningsmodeller

Basert på betraktninger gjort rundt de avvik som er fremkommet av prosjektets resultater, er
det påpekt noen faktorer knyttet til beregningsmetodikk og modellering som vil kunne bidra
til å redusere avvik mellom teoretiske og målt energibruk. Herunder kan følgende faktorer
nevnes:


Plassering av romtermostat



Soneinndeling



Type regulering



Modellering av kjøleelement



Reguleringens avhengighet av utetemperatur

9.4 Energibruk til produksjon og distribusjon av kjøling

Begrensninger i tilgjengelige målere som gir holdbare måleresultater har gjort det mulig kun
å studere kjøleanleggenes ytelsesfaktorer for produksjon og distribusjon av kjøling for korte
perioder og for et begrenset antall driftssituasjoner.
Resultatene fra denne delen av prosjektet har vist at det er svært viktig å utvide
systemgrensen som betraktes for estimering og vurdering av anleggenes energiytelse til å
ikke kun omfatte enhetene for kjøleproduksjon. Det er først når også det sentrale
distribusjonssystemet, som også omfatter pumper og tørrkjølervifter, inkluderes at et riktig
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bilde av energiytelsen for anleggets levering av kjøling kan dannes. Resultatene har indikert
svært svake ytelsesfaktorer for de aktuelle kjøleanlegg når energisentralen som helhet
betraktes.
Selv om omfanget av studiet kun har omfattet enkelte driftssituasjoner, har det blitt avdekket
reguleringstekniske faktorer som vil redusere anleggets ytelsesfaktorer for kjøleleveranse
betraktelig i de fleste driftssituasjoner.
Feil innstillinger og valg av reguleringsløsning vil fort kunne medføre unødvendig høye
energikostnader og vil ikke komme frem før anlegget står ferdig hvis ikke mer helhetlige
betraktninger gjøres i detaljeringsfasen. Resultatene fra beregningene av COP og
sammenligningen av disse ved ulike systemgrenser, får frem viktigheten av at det under
prosjektering og anskaffelse ikke bare blir gjort betraktninger rundt energiytelsen til
kjølemaskinene alene. Resultatene viser at det er hvordan anlegget som helhet driftes som
påvirker total COP mest. Det er nok her det syndes mest og her det største
forbedringspotensialet ligger.

KJØLING I BYGG

10

VEDLEGG

Vedleggsoversikt:
Vedlegg A: Status energimålere Høgskolen i Østfold (Remmen) og Svinesund
Vedlegg B: Inndata brukt i beregningsmodeller for IA-bygget
Vedlegg C: Inndata brukt i beregningsmodeller for Bygg 3

Side 102 av 108

KJØLING I BYGG

Vedlegg A: Status energimålere Høgskolen i Østfold (Remmen) og Svinesund

Side 103 av 108

KJØLING I BYGG

Side 104 av 108

Vedlegg B: Inndata brukt i beregningsmodeller for IA-bygget
Soner
Plan U1-Kontor-Vest
Plan U1-Kontor-Sør
Plan U1-Midtsone
Plan U1-Serverrom
Plan 1-Kontor-Vest
Plan 1-Kontor-Sør
Plan 1-Midtsone-Sør
Plan 1-Prosjektrommet
Plan 1-Midtsone Nord
Plan 1-Undervisningsrom-Øst
Totalt for bygget
NS3031
Belysning
Utstyr
Personer

BRA
m²
120,5
157,0
549,9
44,4
209,7
181,0
522,2
19,3
515,2
601,8
2921,0

8 W/m²
11 W/m²
6 W/m²
104,4 W/pers

Soner
Plan U1-Kontor-Vest
Plan U1-Kontor-Sør
Plan U1-Midtsone
Plan U1-Serverrom
Plan 1-Kontor-Vest
Plan 1-Kontor-Sør
Plan 1-Midtsone-Sør
Plan 1-Prosjektrommet
Plan 1-Midtsone Nord
Plan 1-Undervisningsrom-Øst
Totalt for bygget

BRA
m²
120,5
157
549,9
44,4
209,7
181
522,2
19,3
515,2
601,8
2921

Belysning
W
964
1256
4399,2
355,2
1677,6
1448
4177,6
154,4
4121,6
4814,4
23368

Utstyr
W
1325,5
1727,0
6048,9
488,4
2306,7
1991,0
5744,2
212,3
5667,2
6619,8
32131,0

Personer
W
antall
723
6,9
942
9,0
3299,4
31,6
266,4
2,6
1258,2
12,1
1086
10,4
3133,2
30,0
115,8
1,1
3091,2
29,6
3610,8
34,6
17526
168

Ventilajon i driftstiden
m³/h
m³/hm²
l/sm²
1160
9,6
2,7
1700
10,8
3,0
5020
9,1
2,5
320
7,2
2,0
2040
9,7
2,7
2325
12,8
3,6
3855
7,4
2,1
140
7,3
2,0
5305
10,3
2,9
8830
14,7
4,1
30695

Vent. utenfor driftstiden iht. NS3031
m³/h
m³/hm²
l/sm²
241,0
2
0,6
314,0
2
0,6
1099,8
2
0,6
88,8
2
0,6
419,4
2
0,6
362,0
2
0,6
1044,4
2
0,6
38,6
2
0,6
1030,4
2
0,6
1203,6
2
0,6
5842,0

Instalert effekt
Kjøling
Varme
W
W
3850
6300
4300
5100
8200
13800
15500
0
4000
11100
6400
6900
8600
24500
6000
300
9620
17150
36100
29000
102570
114150

ved 1 MET

Belysning
W
W/m²
770
6,4
1172
7,5
3686
6,7
672
15,1
2160
10,3
2528
14,0
3958
7,6
288
14,9
4504
8,7
9380
15,6
29118
10,0

Utstyr
W
1200
845
2200
17000
2040
365
3497,5
2230
3497,5
13365
46240

W/m²
10,0
5,4
4,0
382,9
9,7
2,0
6,7
115,5
6,8
22,2
15,8

antall
10
7
13
0
17
5
12
0
11
105
180

Personer
W
1044
730,8
1357,2
0
1774,8
522
1252,8
0
1148,4
10962
18792

W/m²
8,7
4,7
2,5
0,0
8,5
2,9
2,4
0,0
2,2
18,2
6,4

Ventilajon i driftstiden
m³/h
m³/hm²
l/sm²
1160
9,6
2,7
1700
10,8
3,0
5020
9,1
2,5
320
7,2
2,0
2040
9,7
2,7
2325
12,8
3,6
3855
7,4
2,1
140
7,3
2,0
5305
10,3
2,9
8830
14,7
4,1
34314,2

Vent. utenfor driftstiden
m³/h
m³/hm²
l/sm²
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Instalert effekt [W]
Kjøling
Varme
W
W
3850
6300
4300
5100
15400
13800
15500
0
4000
11100
6400
6900
8600
24500
6000
300
9620
17150
36100
29000
109770
114150
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Vedlegg C: Inndata brukt i beregningsmodeller for Bygg 3

Sone 1
Sone 2
Sone 3
Sone 4
Sone 5
Sone 6
Teknisk rom
Datarom
Totalt for bygget

NS3031
Belysning
Utstyr
Personer

Sone 1
Sone 2
Sone 3
Sone 4
Sone 5
Sone 6
Teknisk rom
Datarom
Totalt for bygget

BRA
m²
170,1
44,3
103,5
52,6
91,9
96,2
53,7
5,5
617,8

Belysning
W
1360,8
354,4
828,0
420,4
735,4
769,9
429,7
43,7
3581,6

8 W/m²
11 W/m²
6 W/m²
104,4 W/pers

BRA
m²
170,1
44,3
103,5
52,6
91,9
96,2
53,7
5,5
617,8

Utstyr
W
1871,1
487,3
1138,5
578,1
1011,2
1058,6
590,8
60,1
4924,7

Personer
W
antall
1020,6
9,8
265,8
2,5
621,0
5,9
315,3
3,0
551,6
5,3
577,4
5,5
322,3
3,1
32,8
0,3
3706,8
36

Ventilajon i driftstiden Vent. utenfor driftstiden iht. NS3031 Red. vent utenfor driftst.
m³/h
m³/hm² l/sm²
m³/h
m³/hm²
l/sm²
%
1665,0
9,79
2,22
340,2
2
0,6
20,4
540,0
12,19
3,39
88,6
2
0,6
16,4
1285,0
12,42
3,45
207,0
2
0,6
16,1
730,0
13,89
3,86
105,1
2
0,6
14,4
805,0
8,76
2,43
183,9
2
0,6
22,8
960,0
9,98
2,77
192,5
2
0,6
20,1
376,0
7,00
1,94
107,4
2
0,6
28,6
105,0
19,21
5,34
10,9
2
0,6
10,4
6466,0
1235,6
19,1

Installert effekt
Kjøling
Varme
W
W
0
12674
3255
2873
5762
7358
4053
3915
3576
5066
5602
1866
5000
409
23136
38273

ved 1 MET

Belysning
W
W/m²
1304
7,7
448
10,1
814
7,9
798
15,2
656
7,1
952
9,9
348
6,5
28
5,1
5348
8,7

Utstyr
W
W/m²
30
0,2
253
5,7
422
4,1
5
0,1
36
0,4
690
7,2
0
0,0
3500
640,2
4936
8,0

antall
0
3
7
0
0
10
0
0
20

Personer
W
0
313
731
0
0
1044
0
0
2088

W/m²
0
7
7
0
0
11
0
0
3

Ventilajon i driftstiden
m³/h
m³/hm² l/sm²
1665
9,8
2,7
540
12,2
3,4
1285
12,4
3,4
730
13,9
3,9
805
8,8
2,4
960
10,0
2,8
0
0,0
0,0
105
19,2
5,3
6090

Vent. utenfor driftstiden
m³/h m³/hm² l/sm²
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Installert effekt
Kjøling
Varme
W
W
0
12674
5057
2873
10130
7358
10798
3915
0
3576
7006
5602
0
1866
5243
409
38234
38273
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Vedlegg D: Beregning av COP ved ulike systemgrenser for energisentral Svinesund

Vinterdrift:

COP-varme,VP → Varmepumpen isolert sett →

320.01 _ OE10
432.00 _ XP 02

COP-varme, VP-system → Systemgrense som vist av Figur 8-12 →

320.01 _ OE10
432.00 _ XP 02  320.01 _ JP 02  320.01 _ JP 03  320.01 _ JP 04 + 350.01_JP03

COP-varmeanlegg → Varmeanlegget som helhet inklusive krets for varme fra oljkjel →

320.01 _ OE10  320.01 _ OE01
 320.01_OE01 
432.00 _ XP 02  320.01 _ JP 02  320.01 _ JP 03  320.01 _ JP 04 + 350.01_JP03  

0,85



Sommerdrift:

COP-kjøling,VP → Kjølemaskinen isolert sett →

 320.01 _ OE10 


1,3


432.00 _ XP 02
COP-kjøling, anlegg → Systemgrense som vist Figur 8-12→

350.01 _ OE30  350.01 _ OE 20
432.00 _ XP 02  350.01 _ JP 01  350.01 _ JP 02
COP-varme,VP → Varmepumpen isolert sett→

320.01 _ OE10
432.00 _ XP 02
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COP-varme, anlegg → Systemgrense som vist Figur 8-12→

320.01 _ OE10
432.00 _ XP 02  320.01 _ JP 02  320.01 _ JP 03  320.01 _ JP 04

π, VP → Varmepumpen/kjølemaskinen isolert sett→

 320.01 _ OE10 
320.01 _ OE10  

1,3


432.00 _ XP 02
π, anlegg → Systemgrense som vist Figur 8-12→
320.01 _ OE10  350.01 _ OE30  350.01 _ OE20
432.00 _ XP 02  350.01 _ JP 01  350.01 _ JP 02  350.01 _ JP 03  320.01 _ JP 02  320.01 _ JP 03  320.01 _ JP 04
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