Innovative kjøleløsninger for
sentrumsområder og knutepunkt
Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder
og energisystem.

Sluttrapport
Dato: 29. Juni 2020

1

Innhold
1

Sammendrag ................................................................................................................................... 4

2

Bakgrunn ......................................................................................................................................... 5

3

4

5

6

2.1

Økende etterspørsel etter kjøling i Oslo, utfordrende med lokale løsninger ......................... 5

2.2

Fortum Oslo Varme satser på kjøling................................................................................... 5

2.3

Fortum Oslo Varme har vært prosjekteier, Erichsen & Horgen utførende ............................ 6

2.4

Kundeperspektivet er viktig ................................................................................................ 6

Fremgangsmetode .......................................................................................................................... 7
3.1

Kjøleløsningene er vurdert uavhengig av eksisterende fjernvarmeforsyning ........................ 7

3.2

Kjøling har høyt spisslastbehov, ulike tiltak og teknologier er analysert................................ 7

3.3

Løsninger for gjenvinning av spillvarme fra kjøling har vært ett av delmålene ...................... 7

3.4

Ulike kjøleforsyningsløsninger har blitt vurdert ................................................................... 7

3.5

Kundeperspektivet påvirket fokuset fra grunnlast til total-leveranse ................................... 8

3.6

Knutepunktsområdet rundt Oslo Sentralstasjon – analyse av aktuell løsning ....................... 8

Utnyttelse av overskuddsvarme – mulig i alle sentrumsområder ................................................... 9
4.1

Analysen er basert på målinger fra et begrenset antall bygg ................................................ 9

4.2

Samspill mellom bygg gir nye muligheter ............................................................................ 9

4.3

Grunnlast kjøling utgjør en vesentlig andel av totalt kjølebehov .......................................... 9

4.4

Spillvarme fra kjøling kan utnyttes til tappevannsproduksjon ............................................ 16

4.5

Innovative løsninger gir gevinster, men møter barrierer .................................................... 17

Aktuelle energisystemløsninger som er vurdert ............................................................................ 19
5.1

Tiltak for å redusere spisslast lokalt................................................................................... 19

5.2

Teknologier for forsyning av spisslast i enkeltbygg ............................................................ 22

5.3

Alt. 0: Referanse: Lokale kjøleløsninger ............................................................................. 24

5.4

Alt. 1: Tradisjonell fjernkjøling........................................................................................... 25

5.5

Alt. 2: "Høytemperatur" fjernkjøling.................................................................................. 26

5.6

Alt. 3: Energivann ............................................................................................................. 27

5.7

Alt. 4: Fjernkjøling med sentral tappevannsproduksjon ..................................................... 28

5.8

Alt. 5: Fjernkjølenett med lokalt nærvarmenett................................................................. 30

5.9

Alt. 6: Fjernkjølenett med lokal produksjon av tappevann ................................................. 31

Ny kjøleløsning for seks bygg i området ved Oslo Sentralstasjon .................................................. 33
6.1

Knutepunktsområdet rundt Oslo Sentralstasjon, utvalg av bygg ........................................ 33

6.2

Et betydelig kjølebehov i knutepunktsområdet ................................................................. 34

6.3

Tilkoblingsalternativer tilpasset kundens behov og ønsker ................................................ 35

2

6.4

Sammensetning av bygg påvirker valg av konseptløsning .................................................. 36

6.5

Valgt løsning: Fjernkjølenett med lokal produksjon av tappevann ...................................... 36

7

Vurdering av ny konseptløsning i forhold til økonomi, miljø og effektivitet .................................. 38
7.1

LCC-analysen: Ny konseptløsning kan være attraktiv ......................................................... 38

7.2

LCA-analysen: Ny konseptløsning er klimavennlig.............................................................. 48

7.3

Ny konseptløsning er energieffektiv og frigjør verdifullt takareal ....................................... 52

8

Løsningens/teknologiens markedspotensial ................................................................................. 56
8.1

Muligheter ved bruk av ny teknologiløsning ...................................................................... 56

8.2

Prismodell som verktøy for samhandling kunde/leverandør .............................................. 57

8.3

Utfordringer med dagens energimerkeordninger .............................................................. 58

8.4

Markedspotensial i Norge ................................................................................................. 62

9

Konklusjon ..................................................................................................................................... 63

10

Spredning, kompetanseformidling og kunnskapsgenerering .................................................... 65

10.1

Kompetansebygging i akademia, hos rådgivere og byggeiere og i energibransjen .............. 65

10.2

Informasjonsspredning via sosiale medier, konferanser og i prosjekter.............................. 65

11

Risiko og risikodempende tiltak ................................................................................................. 66

12

VEDLEGG A - Energi -og effektbehov for ulike byggkategorier .................................................. 67

13

VEDLEGG B - Normerte beregninger og energiytelser .............................................................. 68

3

1 Sammendrag
Det er stor etterspørsel etter å finne nye løsninger for forsyning av kjøling i sentrumsområder og
knutepunkt. Spesielt i Oslo er det press på å finne løsninger for kjøleproduksjon som ikke krever at
hvert enkelt bygg må ha store tekniske installasjoner på tak eller energibrønner i grunnen.
Fortum Oslo Varme (FOV) vedtok i juni 2018 en vekststrategi som blant annet innebærer en satsning
på å bli en stor aktør innen leveranse av kjøling til næringsbygg i Oslo. Å teste ut ny teknologi for å
finne velfungerende løsninger, både i forhold til produksjon, drift og vedlikehold, er et viktig element
for å lykkes med selskapets satsning.
I denne konseptstudien er det fokusert på hvordan spillvarme fra kjøleproduksjon kan utnyttes ved å
sette sammen bygg med ulik forbruksprofil. I prosjektet har det derfor vært viktig å kartlegge det
reelle kjølebehovet og forbruksprofiler i ulike byggkategorier. I og med at lokal kjøleproduksjon i liten
grad måles separat, finnes det lite historisk informasjon om kjøling i bygg i Norge. Det er til sammen
innhentet kjøledata for 21 bygg og fjernvarmedata for 12 bygg i denne konseptstudien. Det er også
lagt stor vekt på tiltak for å redusere spisslastbehov for kjøling basert på innsikt i reell forbruksdata.
Grunnlast kjøling har vist seg å kunne utgjøre så mye som 30-60 % av det totale årlige kjølebehovet
basert på datamaterialet som ble gjort tilgjengelig i denne studien. Dette er en høyere andel enn
forventet. Tappevannsbehovet er konstant over året, og det har derfor vært naturlig å se grunnlast
kjøling i sammenheng med muligheter for tappevannsproduksjon for å kunne utnytte spillvarmen fra
denne kjøleproduksjonen. Analyser av forbruksdata viser at tappevannsbehovet sammenfaller godt
med grunnlasten for kjøling gjennom hele året, men en god utnyttelse av spillvarme vil avhenge av
sammensetningen av ulike byggkategorier.
Som case-studie er det valg å konkretisere en samspillsløsning for totalt seks bygg i området rundt
Oslo Sentralstasjon. Løsningen som ble valgt for området er "Fjernkjølenett med lokal produksjon av
tappevann". Det som skiller den nye løsningen fra tradisjonell fjernkjøling er utnyttelse av lokale CO2varmepumper til tappevannsberedning. Disse varmepumpene utnytter seg dermed av
overskuddsvarme fra byggene og leverer kjøling til fjernkjølenettet ved å bruke nettet som en
varmekilde. Dette betyr at en utnytter "begge sider" av CO2-varmepumpen, noe som har en gunstig
effekt på systemets samlede energibruk (kjøpt energi).
LCC-analyser har blitt utført for å gi et inntrykk av kostnadene for valgt løsning opp mot en
referanseløsning, definert som lokal kjølemaskin med tørrkjølere på tak. LCC analysene gir et bilde på
lønnsomheten til en investering fra både leverandør- og kundeperspektiv.
LCA-analyser har blitt utført for å undersøke klimautslipp for den nye konseptløsningen sammenlignet
med referanseløsningen. Det fremkommer i LCA-analysen at den nye konseptløsningen gir en total
besparelse på rundt 2700 tonn CO2-ekvivalenter med norsk strømmiks, og 2850 tonn CO2-ekvivalenter
med europeisk strømmiks. Den nye konseptløsningen medfører halvparten så stor klimapåvirkning
som referanseløsningen, og differansen skyldes hovedsakelig behovet for tørrkjølere for sistnevnte.
For at nye løsninger skal bli tatt i bruk er det nødvendig at kundene eller markedet ønsker å ta dem i
bruk. Rammevilkår, miljøsertifiseringer og markedspotensial for ny konseptløsning er derfor
undersøkt. Bruk av den nye konseptløsningen vil bidra til økt attraktivitet i markedet i form av bedret
energikarakter, høyere poengscore i BREEAM-NOR og er bedre tilrettelagt for egenprodusert energi i
Futurebuilt. Det varierer i hvilken grad bruk av slike kjøleløsninger gir utslag, avhengig av hvilken
ordning man ser på. For energimerkeordning og BREEAM-Nor gir det størst utslag for bygg med høyt
tappevannsbehov som boliger og hotell.
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2 Bakgrunn
Kapittelet tar for seg bakgrunnen for hvorfor prosjektet er igangsatt, satsningsområder til
prosjekteier, og hvilke samarbeidspartnere/aktører som har deltatt i prosjektet.

2.1 Økende etterspørsel etter kjøling i Oslo, utfordrende med lokale løsninger
Det er stor etterspørsel etter å finne nye løsninger for forsyning av kjøling i sentrumsområder og
knutepunkt. Spesielt i Oslo er det press på å finne løsninger for kjøleproduksjon som ikke krever at
hvert enkelt bygg må ha store tekniske installasjoner på tak eller energibrønner i grunnen.
Det er i dag ingen søknadsplikt ved etablering av energibrønner, og ved fortetting av Oslo by (som
kommer til å skje i enda større grad enn før) opplever man allerede i dag konflikt mellom
energibrønner og planlagte tuneller for kollektivtransport. Det er vanskelig for det offentlige å
planlegge hvordan infrastrukturen skal være med mange energibrønner i grunnen, og i 2019 hadde
Oslo kommune oppstart på et prosjekt for å utarbeide en KDPU (Kommunedelplan for undergrunnen).
Formålet med prosjektet er at PBE vil følge opp planarbeidet som ble vedtatt (jan 2019) i arealdelen
av kommuneplan for perioden frem til 2040, med en plan for hvordan arealet under bakken må
planlegges. Ettersom det blir flere mennesker i sentrum, tettere med høye nye bygg, mer
infrastruktur, samt flere tunneler, er det et større behov for å kunne se på den store sammenhengen
ved tanke på bruk av ressurser – både over og under bakken. Fremdrift i KDPU prosjektet tilsier at PBE
vil sende et utkast til planprogram til byrådsavdelingen før sommeren 2020, og arbeidet vil trolig pågå
i en 5 års periode. Dette er opplyst av prosjektleder i PBE for KDPU prosjektet.
Energiforsyning til et område representerer en andel av de klimautslipp som blir fulgt opp i
planprosesser i dag. I områder med mange nye byggeprosjekter, omtalt som områder under
transformering, stiller PBE gjerne strenge krav for å sikre at klimamål blir nådd.
I planprosesser knyttet til etablering av næringsbygg er det vanlig at PBE vurderer spesielt:
•

•

Evne til å sikre minimum med tekniske installasjoner på tak. Dette for å fremme blå/grønne
takfasader både som bruksareal, men også for å bruke takflater til å håndtere/absorbere
nedbør for å unngå overbelastning av overvannshåndteringssystem og rørnett.
Nøye vurdering ved etablering av energibrønner, da disse kan komme i konflikt med PBE sine
planer om utvidelse av kollektivtransport.

Dette fokuset fra PBE i nye byggeprosjekter er helt i tråd med bærekraftig byutvikling av andre store
byer i verden, som har stor grad av fortetting og høye klimakrav. Spesielt i forhold til energi vurderes
sentrale løsninger for produksjon og distribusjon av termisk energi som mer hensiktsmessig og
praktisk, enn å ha lokale energisentraler i hvert bygg.

2.2 Fortum Oslo Varme satser på kjøling
Fortum Oslo Varme (FOV) vedtok i juni 2018 en vekststrategi som blant annet innebærer en satsning
på å bli en stor aktør innen leveranse av kjøling til næringsbygg i Oslo. FOV har et mål om å bygge
både fjernkjølesystem i Oslo by, samt enkeltstående termiske energianlegg for enkelte prioriterte
kunder, og skal innen 2030 ha 220 GWh kjøleleveranse. Å teste ut ny teknologi for å finne
velfungerende løsninger, både i forhold til produksjon, drift og vedlikehold, er et viktig element for å
lykkes med selskapets satsning. Teknologier, konsepter og løsninger FOV erfarer er velfungerende vil
bli anbefalt til nye kunder. I noen tilfeller vil FOV også ta ansvaret med å bygge, eie og drifte
kjølesentral for leveranse til en eller flere kunder i et område.
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2.3 Fortum Oslo Varme har vært prosjekteier, Erichsen & Horgen utførende
Fortum Oslo Varme AS (FOV) er Norges største leverandør av fjernvarme. I Oslo-regionen eier og
drifter selskapet 11 produksjonsanlegg, og de største anleggene er lokalisert på Haraldrud,
Klemetsrud og i Oslo sentrum. FOV er eid 50 % av Oslo Kommune og 50 % av Fortum. Pr. juni 2020
hadde selskapet 193 faste ansatte. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Askekroken 11 på Skøyen i
Oslo.
Fortum Oslo Varme har en vedtatt strategi om å bli en foretrukken leverandør av termisk energi i
Oslo. Selskapet skal i tillegg til å levere fjernvarme utvikle løsninger for å forsyne næringsbygg i Oslo
med kjøling. Å finne helhetlig, bærekraftige, smarte energiløsninger for en by i vekst, er en overordnet
føring. Selskapet har etablert en egen avdeling med fokus på forretningsutvikling av kjøling i Oslo by.
Eierne har vedtatt en strategi om realisering av kjøling til Oslo by. Det følger med et vedtak om å stille
med investeringsmidler for å gjennomføre nødvendig utbygging, når konkrete konsept som viser
akseptabel avkastning blir forelagt ledelse og styret. FOV har hovedansvar og er utførende for å
realisere utbygging av kjøling i hovedprosjektet. I selve konseptstudien har FOV sin rolle vært både
prosjekteier og utførende, i tett samarbeid med øvrige deltagere.
Erichsen & Horgen (EH) har hatt hovedansvaret for gjennomføring av kartlegging, vurdering av
aktuelle tiltak i bygg, teknologivurderinger og analyser i konseptstudien. EH er Norges største
rådgivende ingeniørselskap innen VVS, energi og miljø.

2.4 Kundeperspektivet er viktig
Sentrale aktører på byggeiersiden har også deltatt i prosjektet. Dette har vært viktig fordi en
realisering av et konsept krever at det er interessant for kundene. De deltagende aktørene har bidratt
med erfaringsdata for varme og kjøling, samt vurderinger av ulike alternative forsyningsløsninger for
kjøling. Involverte bedrifter har vært Thon Eiendom, Bane NOR Eiendom, Hav Eiendom AS og KLP. For
å sikre at løsningen som fremkommer av konseptstudien er aktuell for byggeiere har det gjennom
studien vært avholdt flere møter med de aktuelle samarbeidspartnere. Det har vært gode diskusjoner
rundt hva både byggeier ser som gjennomførbart og ønskelig for sine bygg samt hvordan ulike
løsninger vil påvirke leietakere i deres bygg. Samarbeidspartneres innspill har i stor grad vært med å
påvirke veivalg i konseptstudien, både når det gjelder hovedkonsept for hvordan å utnytte spillvarme
og grensesnitt inn mot hvert enkelt bygg.
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3 Fremgangsmetode
Kapittelet inneholder kort beskrivelse av fremgangsmetode for hvordan vi har gått frem for å velge
kjøleløsning for et sentralt knutepunkt.

3.1 Kjøleløsningene er vurdert uavhengig av eksisterende fjernvarmeforsyning
Fjernvarmeforsyningen i Oslo er i stor grad basert på utnyttelse av spillvarme fra avfallsforbrenning.
Med dagens varmeetterspørsel i sommerhalvåret er det et betydelig varmeoverskudd i
sommersesongen. For å kunne gjøre konseptstudien interessant også ut over Oslo sentrum har en i
denne konseptstudien valgt å se bort fra den lokale fjernvarmesituasjonen, og vurdert de aktuelle
kjøleløsningene uavhengig av lokal varmeforsyning.

3.2 Kjøling har høyt spisslastbehov, ulike tiltak og teknologier er analysert
I og med at lokal kjøleproduksjon i liten grad måles separat, finnes det lite historisk informasjon om
kjøling i bygg i Norge. I prosjektet har det derfor vært viktig å kartlegge det reelle kjølebehovet i ulike
byggkategorier. Analysene som er utført i denne konseptstudien er blant annet basert på
forbruksdata som er innhentet fra samarbeidspartnere. Fortum Oslo Varme har i tillegg vært i kontakt
med søsterselskaper i Sverige og Finland, i byer som har tilsvarende klima som Oslo, for å hente inn
deres erfaring og kunnskap om reelle forbruksdata på kjøling. Da fjernkjøling er et mye mer utbredt
produkt i disse landene har de i større grad fokus på direkte måling av kjøling med hensyn til både
energi, effekt og temperatur sammenliknet med Norge.
I og med at kjølebehovet sommerstid i stor grad følger utetemperaturen, vil det være et relativt lite
antall timer der effektbehovet er spesielt høyt. Da maksimalt effektbehov er styrende for installert
effekt har det i studien blitt vurdert aktuelle tiltak for å redusere dette effektbehovet lokalt. Tiltakene
er nærmere beskrevet i kapittel 5.1.
I tillegg til tiltak for å redusere det maksimale effektbehovet for kjøling er aktuelle teknologier for å
forsyne bygg med spisslast for kjøling vurdert. Disse teknologiene er nærmere beskrevet i kapittel 5.2.

3.3 Løsninger for gjenvinning av spillvarme fra kjøling har vært ett av delmålene
Grunnlast kjøling, som i denne studien er definert som den gjennomsnittlige kjølelasten utenfor
sommersesongen, kan utgjøre så mye som 30-60 % av det totale årlige kjølebehovet. En viktig
motivasjon i prosjektet har derfor vært å finne løsninger der denne spillvarmen kan utnyttes.
Tappevannsbehovet er konstant over året, og det har derfor vært naturlig å se grunnlast kjøling i
sammenheng med muligheter for tappevannsproduksjon.

3.4 Ulike kjøleforsyningsløsninger har blitt vurdert
Et hvert sentrumsområde og knutepunkt vil ha sine egne forutsetninger og rammebetingelser. Det ble
derfor gjennomført analyser av mange aktuelle konsepter for forsyning av kjøling til grupper av bygg.
Aktuelle løsninger er beskrevet i kapittel 5, der det også fremgår hvor de ulike løsningene passer og
hvilke kriterier som bør være oppfylt. Det har vært viktig å se på både øko
nomiske og miljømessige forhold, men også temaer som leveranse- og ansvarsgrenser, samt
attraktivitet for kunder er vurdert.
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3.5 Kundeperspektivet påvirket fokuset fra grunnlast til total-leveranse
Basert på kunnskapen om at grunnlast kjølebehov kan utgjøre så mye som 30-60 % av det totale
kjøleenergibehovet til et bygg var utgangspunktet for konseptstudien å se på hvordan en på best
mulig måte kan utnytte spillvarme kun fra denne kjøleproduksjonen. En vil da ha et størst mulig
naturlig samspill mellom bygg, hvor noen bygg har et varmebehov samtidig som at andre bygg har et
behov for grunnlast kjøling. En annen bakgrunn for dette valget var at et sentralt produksjonsanlegg
som kun skal dekke grunnlast kjøleproduksjon for et område vil kreve mindre installert effekt og
mindre dimensjoner når det kommer til infrastruktur enn ved et produksjonsanlegg som skal dekke
100 % av kjølebehovet. En løsning hvor man sentralt kun dekker grunnlastbehovet krever imidlertid
en lokal installasjon i hvert enkelt bygg for å dekke spisslastbehovet for kjøling. Etter diskusjon og
innspill fra samarbeidspartnere i konseptstudien ble det konkludert med at dette ikke er en gunstig
eller ønsket løsning da byggeier og drifter av bygg ønsker minst mulig installasjoner i sine lokaler.
Konseptstudien har derfor valgt å fokusere på 100 % leveranse av kjøling til hvert enkelt bygg hvor
man i størst mulig grad klarer å utnytte spillvarmen gjennom året.

3.6 Knutepunktsområdet rundt Oslo Sentralstasjon – analyse av aktuell løsning
Basert på analysene av ulike alternativer ble det valgt en spesifikk løsning for seks bygg i området
rundt Oslo Sentralstasjon som presenteres mer i detalj i kapittel 6.
LCC-analyser har blitt utført for å gi et inntrykk av kostnadene for valgt løsning opp mot en
referanseløsning, og gi et bilde på lønnsomheten til en investering fra både leverandør- og
kundeperspektiv. LCA-analyser har blitt utført for å undersøke klimautslipp for valgt løsning
sammenlignet med en referanseløsning.
For at nye løsninger skal bli tatt i bruk er det nødvendig at kundene eller markedet ønsker å ta dem i
bruk. Det er derfor blitt undersøkt rammevilkår og markedspotensial for valgt løsning for å undersøke
hvor det muligens kan oppstå utfordringer. Det blir også undersøkt hvordan miljøsertifisering av bygg
blir påvirket av valgt løsning.
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4 Utnyttelse av overskuddsvarme – mulig i alle sentrumsområder
Kapittelet drøfter hvordan ulike type bygg kan oppnå et samspill med hverandre som følge av at
bygg har ulike energi- og effektbehov for varme og kjøling. Begrepet "grunnlast kjøling" blir definert
og kvantifisert. Denne grunnlasten kobles opp mot behovet for tappevann. Til slutt blir eventuelle
barrierer mot en sentralisert kjøleløsning diskutert.

4.1 Analysen er basert på målinger fra et begrenset antall bygg
I og med at det foreligger lite dokumentert data når det gjelder kjølebehov, ble det i prosjektet samlet
inn og analysert data for et utvalg bygg, fordelt på byggkategoriene kontor, forretning og hoteller.
Forbruksdata ble hente inn fra blant annet samarbeidspartnere i konseptstudien og søsterselskaper til
Fortum Oslo Varme. Til sammen er det innhentet kjøledata for 21 bygg og fjernvarmedata for 12
bygg. For en del av byggene ble data for flere år gjort tilgjengelig. For å få mer informasjon om
tappevann ble også data fra et utvalg større boligenheter analysert. Det presiseres derfor at
erfaringsdata som presenteres i rapporten ikke er generelle, men basert på dette utvalget av bygg.

4.2 Samspill mellom bygg gir nye muligheter
Et konvensjonelt system for varme og kjøling av bygg kan bestå av ulike tekniske løsninger som for
eksempel elektrisitet (el-kjel eller direkte elektrisk), bioolje eller fjernvarme. Et annet alternativ er å ha
egen varmepumpe med tilknytning til energibrønner, sjøvann eller luft. Kjøling foregår gjerne med en
lokal kjølemaskin hvor dumping av overskuddsvarme skjer over tak, alternativt til energibrønner,
sjøvann og lignende løsninger.
Ved produksjon av kjøling avgis det varme. Dette er lavtemperatur energi som enten kan dumpes,
lagres eller utnyttes til alternative formål. Utnyttelse av overskuddsvarme/spillvarme krever at det er
behov for varmen som er tilgjengelig. Det er ofte en utfordring i enkeltbygg. Ved å koble sammen
flere bygg, og da gjerne ulike kategorier bygg, øker muligheten for utnyttelse. Et eksempel kan være
en kombinasjon av kontorbygg med stort kjølebehov med hoteller og boliger som har behov for
tappevann året gjennom. Ved å la ulike bygningskategorier samspille om en energiløsning kan mer
spillvarme utnyttes.

4.3 Grunnlast kjøling utgjør en vesentlig andel av totalt kjølebehov
4.3.1 Om ulike kjølefunksjoner
Kjøling i kontor, hotell og forretningsbygg forsyner ulike funksjoner. Disse kan typisk deles inn i:
-

Kjøling av ventilasjonsluft når utetemperaturen er over ønsket tilluftstemperatur (typisk 1619 °C)
Lokale romkjøleenheter som fancoils og kjølebafler
Kjøledisker
Datarom og UPS

Disse ulike kategoriene vil kunne ha svært ulik profil.
4.3.1.1 Ventilasjonskjøling
I tradisjonelle bygg som kontor og forretningsbygg skaper ofte ventilasjonskjølingen den høye
kortvarige spisslasteffekten. Byggeforskriftene har de senere år favorisert kjøleenergi fremfor lokal
komfortkjøling ved at NS 3031 krever et lavere settpunkt for kjøling ved lokal romkjøling (22 °C)
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sammenlignet med ventilasjonskjøling (26 °C). Dette har ført til stor utbredelse av luftkjøling og til dels
også høye luftmengder. Forskjellsbehandlingen av kjøleløsninger forventes å fjernes i nye versjoner av
krav til energiberegninger til forskrift og energimerke.
Ventilasjonskjølingen er proporsjonal med ventilasjonsluftmengdene og forskjellen mellom ute- og
inneluftens entalpi. Dette er illustrert i Figur 4-1 som viser spesifikt ventilasjonskjølebehov for
henholdsvis 7 m3/hm2 og 10 m3/hm2 luft. Effekten er vist for tilluftstemperatur på henholdsvis 16, 18
og 20 °C som funksjon av utetemperaturen og for isvannstemperatur på henholdsvis 7/12 og 10/15
°C. Det er regnet relativ fuktighet på 50 % ute. Det er regnet på et gitt batteri for hver luftmengde og
utetemperatur og så er tilluftstemperaturen variert.

Figur 4-1 - Spesifikt effektbehov til kjøling ved ulike spesifikke luftmengder, tilluftstemperatur og utetemperatur. Relativ
fuktighet inne og ute er forutsatt 50%. Isvannstemperaturer hhv 7/12 og 10/15. Data gjelder batterier fra DBM1.

For Osloklima regner en ofte lufttemperatur på 26 °C og relativ fuktighet 50 % som dimensjonerende.
Ved isvannstemperatur på 7/12 °C vil dimensjonerende effekt variere fra 16 W/m2 ved
1

DBM er en av de største produsenter i Europa på batterier og har egne dataprogrammer som vi har tilgang til og fått opplæring på.
Programmet som er benyttet heter CALC98, versjon 4,0 15-12
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tilluftstemperatur på 20 °C og luftmengde på 7 m3/hm2 til 42 W/m2 ved en luftmengde på 10 m3/hm2
og tilluftstemperatur på 16 °C. For eksempel for Tromsø med dimensjonerende utetemperatur (DUT)
på ca. 21 °C ville tilsvarende effekter være henholdsvis 3 W/m2 og 17 W/m2.
Som en ser har kurvene en knekk med økende gradient etter knekken. Dette skyldes at kondensering
starter å skje ved økende utetemperatur. Ved utetemperatur på 22 °C og RF på 50 % er
duggpunktstemperaturen 11,1 °C og kondensering vil i økende grad skje for utetemperaturer over
det. Kurvene er like for begge isvannstemperaturene opp til utetemperatur på 22 °C. Ved
temperaturer over det starter de å skille lag ved at løsningen med høyere isvannstemperatur får
lavere effekt. Årsaken til det er at det oppstår mindre kondensering fordi overflatetemperaturen på
batteriet er høyere.
Døgnsvingningene på ventilasjonskjøling vil normalt være store og svinge mellom null om natten og
maksimal effekt på dagen. Døgnakkumulering kan derfor være et gunstig tiltak for å begrense den
maksimale kjøleeffekten.
Varigheten på ventilasjonskjølingen vil avhenge av varigheten på entalpien i uteluften og valgt
settpunkt for tilluftstemperatur.
Uteluftens totale varmeinnhold, målt i entalpi (kJ/kg) er gitt av luftens temperatur og fuktighet.
Temperaturene varierer fra år til år, men man har sett en gradvis økning i antall timer med høy
utetemperatur om sommeren. Figur 4-2 viser varigheten for uteluftens totale varmeinnhold fra 30 –
60 kJ/kg basert på klimadata for Drammen, Berskog for perioden 2013-2018.

Figur 4-2 Varighetskurve for entalpi. Stiplet linje markerer verdi for entalpi som overstiges 50 timer i løpet av et år.
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Gitt relativ fuktighet på 50 % får en kjølebehov ved følgende temperaturer og entalpier:
Temperatur
16 °C
18 °C
20 °C

Entalpi (kJ/kg)
30,4
34,4
39,0

For å illustrere varigheten på varmt uteklima for ulike geografiske områder har vi satt opp antall timer
utetemperaturen overstiger gitt verdi i et normalår (Klimadata fra Simien) i Tabell 4-1. For et
Osloklima vil maksimal ventilasjonskjøling inntreffe mer enn 82 timer pr år og dersom ønsket
tilluftstemperatur er 16 °C vil en ha ventilasjonskjølebehov 1417 timer pr år. Kan en klare seg med
tilluftstemperatur på 20 °C reduseres varigheten på kjølingen til 604 timer pr år. For et Tromsøklima
kan ventilasjonskjøleeffekten være neglisjerbar og uansett ha svært kort varighet. Dette er illustrert i
Tabell 4-1.
Tabell 4-1 Antall timer utetemperaturen overstiger gitt utetemperatur et normalår (Klimadata fra Simien).

Oslo (timer/år)
Stavanger (timer/år)
Tromsø (timer/år)

16 °C
1 417
808
162

Utetemperatur
18 °C
20 °C
922
604
382
155
33
1

24 °C
190
31
0

26 °C
82
0
0

I prinsippet kan en utarbeide varighetskurver for ventilasjonskjølingen for bygg med
ventilasjonsluftmengde på henholdsvis 7 m3/hm2 og 10 m3/hm2 for Oslo, Stavanger og Tromsø basert
på Figur 4-1og Tabell 4-1.
Lav tilluftstemperatur på ventilasjonen vil normalt generere oppvarmingsbehov i rom uten
varmetilskudd. Det å basere seg på ventilasjonskjøling alene kan derfor gi et høyt energibehov med
mindre en har behovstyrt ventilasjon.
Ventilasjonskjøling er frikjøling så lenge utetemperaturen er lavere enn ønsket tilluftstemperatur. Den
er derimot svært effektkrevende ved høye utetemperaturer og høy luftfuktighet. I land med høy
forekomst av det er det derfor alminnelig med kjølestrategier med lave friskluftmengder og mer lokal
kjøling. Det er derfor ikke en strategi som er riktig for Norge. I nord vil sannsynligvis en strategi med
ventilasjonskjøling være svært gunstig med hensyn på effekt og energi, mens man i Oslo-området ser
en stadig høyere forekomst av perioder med høye lufttemperaturer og høy fuktighet. Strategier for
begrensing av luftmengde og prioritering av lokal kjøling kan derfor bli stadig mer ressurseffektivt her.
4.3.1.2 Lokal romkjøling for komfort
Behovet for lokale romkjøleenheter vil avhenge mye av grad av ventilasjon i arealene, hvilken
tilluftstemperatur som benyttes og interne varmelaster. I godt isolerte bygg med god solskjerming vil
komfortkjølingen kunne være relativt uavhengig av uteklimaet, og derfor bli nokså lik hele året, men
den vil svinge nokså jevnt med brukerbelastningen i bygget. Det vil si at en vil se tydelige
døgnsvingninger. Dersom en har et bygg med lav ventilasjonsluftmengde og tilluftstemperatur på
20 °C vil en raskt ha et lokalt kjølebehov i kontorer på 20 W/m2, denne vil være nokså konstant over
året med døgnsvingninger mellom 0 W/m2og 20 W/m2. Ved høye luftmengder og tilluftstemperatur
på 16 °C vil en ofte kunne klare seg uten lokal kjøling.
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4.3.1.3 Kjøl/frys og datarom gir konstant last over året, og har et gjenvinningspotensial
Kjøling til kjøledisker vil normalt være nokså jevne gjennom hele året. Den vil gjerne også ha noen
døgnsvingninger med høyere verdier i brukstid. Kjøling til datarom og UPS vil normalt være nokså
konstante både gjennom året og døgnet. Energi fra lokale romkjøleenheter som fancoils og
kjølebafler, kjøledisker, datarom og UPS vil være mest egnet til energigjenvinning.
Kjøling til ventilasjon er lite egnet til gjenvinning på grunn av den korte varigheten. I energisystemer
med bergvarme brukes den imidlertid ofte til å lade energibrønnene om sommeren.

4.3.2 Målte verdier fra ulike bygg i Oslo og Bærum
Gjennomsnittlig kjøleeffekt pr døgn gjennom året er vist i Figur 4-3. Figuren fremstår som et
grunnplatå med et fjell som reiser seg på midten. Grunnplatået representerer grunnlasten som ligger
der gjennom hele året som er uavhengig av uteklima. Fjellet representerer klimakjølingen som i stor
grad er drevet av utetemperatur og i noen grad av sol.
Datamaterialet som ble gjort tilgjengelig i denne analysen viste at grunnlasten for kjøling utgjorde en
vesentlig andel (30% - 60%) av totalt kjøleenergibehov. Dette var en høyere andel enn forventet.
Komfortkjøling har en relativt kort brukstid i Oslo, med høy effekt de varmeste dagene. Kjøleforbruket
øker i starten av mai, og reduseres betydelig i august. I perioden oktober til april er det kun behov for
en viss grunnlast kjøling. Dette er vist i Figur 4-3 som viser gjennomsnittlige verdier for kjøleeffekt per
døgn.

Figur 4-3 Årsprofil kjøling for ulike bygningstyper (effekt midlet over døgnet)

Som varighetskurvene i Figur 4-4 - illustrerer, kan forholdet mellom energi og effekt være ulikt for
forskjellige typer bygg. Figuren indikerer også at det er en viss grunnlast for kjøling i store deler av
året. For kontorer er dette er sannsynligvis kjøling av datarom, mens det for hoteller og
forretningsbygg i tillegg kan være kjøledisker og lignende forbruk som er uavhengig av
utetemperaturen. Den delen av kurven som hever seg over grunnlast kjøling er mest sannsynlig for en
stor del ventilasjonskjøling. For kontor og forretning som er målt i 2018 følger profilene tilnærmet
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samme mønster fra begynnelsen av mai og ut september. Det betyr at denne kjølingen er drevet av
en lik parameter som her er utetemperaturen. De starter nokså samtidig på året, det betyr også at de
kan ha nokså lik tilluftstemperatur. En lav tilluftstemperatur vil gi lengre varighet på periode med
ventilasjonskjøling, dvs. bredden på grunnflaten til fjellet blir større.
Kurvene i sommerperioden for forretning har høyere maksimaleffekter enn kontor, hvilket kan
indikere at ventilasjonsmengden her er tilsvarende høyere. Hotellmålingene er fra 2008, slik at det er
et annet klima dette året. Maksimalverdiene er imidlertid sammenlignbare med kontor noe som kan
tyde på at de har i størrelsesorden samme luftmengde, kanskje noe høyere for hotell.
Varighetskurver for kjøling
Ulike byggkategorier
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Figur 4-4 - Varighetskurver for kjøling, ulike byggkategorier

I tillegg til at det kan være betydelige forskjeller i bruksmønster for ulike bygningskategorier, kan det
også være relativt store forskjeller mellom bygg i samme kategori. Dette er vist i Figur 4-4 -. Det kan
skyldes ulike kapasiteter og driftsparametere. Vi kan derfor ikke trekke generelle konklusjoner på
grunnlag at det materialet som foreligger, men noe kan det fortelle oss. Av årskurven i Figur 4-5 ser
man at grunnlast for kjøling i kontrorbyggene ligger på ca. 3 W/m2. Når effekten har steget til 10
W/m2 kan vi anta at ventilasjonskjølingen har begynt å tre i kraft. Om man ser på kurven for kontor 2
ligger kjøleeffekten over 10 W/m2 ca. 1700 timer pr år, mens kontor 1 ligger over ca. 1200 timer pr år.
Tabell 4-2 viser antall timer utetemperaturen er over hhv 16, 18 og 20 °C i Oslo i 2018. Det tyder på at
kontor 2 har lavere tilluftstemperatur enn 1. Overslagsmessig kan det synes at tilluftstemperaturen er
på rundt 17, 5 °C for kontor 2 og 19 °C på kontor 1.
Tabell 4-2 Antall timer i 2018 der utetemperaturen overstiger hhv 16, 18 og 20 °C.

Over 20 °C
Over 18 °C
Over 16 °C

Antall timer utetemperaturen var
høyere (2018)
1055
1492
2050

Forskjellen i maksimaleffekten på disse to byggene er på 10 W/m2. Det er mer enn forskjellen i
tilluftstemperatur skulle tilsi hvilket betyr at kontor 2 også har noe høyere luftmengde enn kontor 1.
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Varighetskurver for kjøling
To kontorbygg i Oslo
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Figur 4-5 - Varighetskurver for to kontorbygg i Oslo

I og med at effektbehov for ventilasjonskjøling er tett koblet mot utetemperatur, er det stor
samtidighet for etterspørsel etter kjøleeffekt. Dette er vist i Figur 4-6, der effektbehovet over en uke
er vist for ulike byggkategorier. Figuren viser at ventilasjonskjølingen utgjør mellom 30 og 40 W/m2
hvilket samsvarer godt med våre beregninger for batterier vist i Figur 4-1.
Kontorbygget har et høyt effektbehov fra morgen til ettermiddag på hverdager (i normal arbeidstid),
og et lavt men jevnt kjøleeffektbehov om natten og i helgene. Forretningen har høyt effektbehov i
åpningstiden, og et relativt lavere effektbehov om natten og søndagen. Hotellet har en noe annen
profil. Der kommer effekttoppen gjerne på ettermiddagen, og men ser et effektbehov alle ukedager.
Det er imidlertid nesten ikke kjølebehov om natten for dette hotellet, hvilket betyr at det
sannsynligvis kun har ventilasjonskjøling eller svært lite lokal kjøling. Ved dimensjonering av
kjøleproduserende utstyr og sentralt rørnett er det sannsynligvis lite å hente på at bygg bruker
maksimaleffekt på ulik tid. Unntaket her kan være hoteller, men også de har sin maksimale effekt i
samme periode som det er høyt effektbehov i kontorer og forretningsbygg. Tiltak for å ta ned
spisslasten for ventilasjonen vil imidlertid kunne har stor effekt for alle typer bygg og spesielt de med
høye luftmengder. Strategier for å redusere spisslasten fra ventilasjon er vist i kapittel 5.1.
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Uke med maksimalt døgn
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Figur 4-6 Illustrasjon av samtidighet for kjøle-effekt, ulike byggtyper, en uke (man-søn) i 2018 med høy utetemperatur

Av byggene som har blitt analysert er det mange som har en jevn grunnlast hele året, noe som gjør at
brukstiden er relativt høy for både kontor (ca. 1200 timer/år) og forretningsbygg (1400 timer/år). For
hoteller er brukstiden kortere (700 timer/år), i første rekke på grunn av lite grunnlast i
vintersesongen. Nøkkeltall er vist i Tabell 4-3.
Tabell 4-3

Karakteristika for kjølebehov, ulike bygningskategorier2

Kontor
Forretningsbygg
Hotell

Gjennomsnittlig
brukstid, kjøling (h/år)
1 200
1 400
700

Grunnlastens andel av
totalt kjølebehov
40 %
60 %
40 %

Grunnlast-effekt,
kjøling (W/m2)
2,5
5,0
1,0

Det er knyttet relativt stor usikkerhet til hvor stor grunnlasten faktisk er og hvordan den vil utvikle seg
fremover. Basert på tilgjengelig datamateriale er det tydelig store forskjeller mellom bygg. Det er også
en tendens til at grunnlasten reduseres over tid. Dette kan skyldes ulike former for
energieffektiviseringstiltak, samt at behovet for lokal dataromskjøling reduseres når stadig mer lagring
foregår i skybaserte løsninger.

4.4 Spillvarme fra kjøling kan utnyttes til tappevannsproduksjon
Spillvarme fra kjøleproduksjon kan i utgangspunktet dekke mange ulike varmebehov, avhengig av
forhold som temperaturnivå og tilgjengelighet. For å få optimal utnyttelse er det er en fordel at
varmebehovet er jevnt over hele året, og da var det naturlig å fokusere på tappevannsberedning. I
tillegg ble blant annet oppvarming av baderomsgulv (hoteller og boliger) vurdert. Dette er et
varmebehov som skal dekkes også om sommeren. Det var imidlertid en del utfordringer med hvordan
dette skulle løses rent teknisk uten å være for komplisert på kundesiden.

2

Basert på erfaringsdata som var tilgjengelig i dette prosjektet
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Etter en vurdering av behovet i de aktuelle hotellarealene fremkom det at det var relativt lite gevinst i
å inkludere baderomsgulv i den videre analysen. Dersom andelen boliger hadde vært vesentlig større,
og en slik løsning hadde blitt planlagt i byggefasen av boligene, kunne det vært interessant å inkludere
forsyning av varme til baderom. I tillegg til baderomsgulv ble det vurdert å bruke spillvarmen til
snøsmelting, for eksempel på perronger og andre gangarealer rundt Oslo Sentralstasjon. I og med at
dette behovet er kortvarig og kun på vinteren, ble det ikke med i videre analyser i dette prosjektet.
Figur 4-7 viser til gjennomsnittlige verdier for varme- og kjølebehov per døgn. Som Figur 4-7 viser,
sammenfaller tappevannsbehovet godt med grunnlasten for kjøling gjennom hele året. Forholdet
mellom grunnlast for kjøling og tappevannsbehov vil selvsagt være helt avhengig av hvilke bygg som
skal samspille. En god utnyttelse av spillvarme vil avhenge av at andelen hoteller og boliger er
betydelig.

Figur 4-7 - Sammenfall av tappevannsbehov og grunnlast kjøling

4.5 Innovative løsninger gir gevinster, men møter barrierer
Kontor- og forretningsbygg har behov for kjøling. Det samme gjelder også andre bygningskategorier
som hoteller. For et område hvor det er eksisterende næringsareal og/eller det skal etableres nytt
areal med et kjølebehov bør en sentralisert løsning vurderes.
Fordelen med å knytte flere bygg sammen er at det blir mulig å utnytte ulikheter i effekt- og
energiforbruk, og energi kan utveksles via et felles distribusjonssystem. Dette er spesielt gunstig
dersom det er en god fordeling mellom bygg med kjølebehov (kontor- og forretningsbygg) og bygg
med tappevannsbehov (boliger og hoteller). For hoteller og boliger bør også varme til baderom
vurderes.
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Når en knytter sammen flere bygg kan en felles energisentral ha en lavere installert kjøleeffekt enn
summen av den installerte effekten dersom hvert bygg har egen kjøleproduksjon. Dette skyldes at
byggene kan ha sitt maksimale effektbehov på ulike tidspunkt, men det er også kjent at
kjølekapasiteten i næringsbygg ofte overdimensjoneres, slik at hvert bygg blir sittende med en
installert kapasitet langt over hva som er virkelig kjølebehov i bygget.
Sentraliserte løsninger har mange gevinster sammenlignet med en tradisjonell, helt desentralisert
løsning. Dersom behovet for tørrkjølere blir redusert eller forsvinner, vil takarealer bli tilgjengelig til
andre formål som for eksempel installasjon av solceller, muligheter for fordrøyning av regnvann,
rekreasjonsområder og lignende. Boring av energibrønner kan være en utfordring i sentrumsområder.
Behovet for brønnboring reduseres eller unngås med en sentral forsyning. Det stilles etter hvert
meget strenge krav til kuldemediehåndtering, og mange syntetiske kuldemedier skal fases ut på grunn
av negative miljøeffekter (høy GWP3-faktor). Med en sentralisert løsning blir antallet kjølemaskiner
vesentlig redusert, og det er en profesjonell aktør som sikrer en forsvarlig håndtering av kuldemediet,
inkludert en effektiv lekkasjekontroll og oppgradering. Ved å gjenvinne spillvarme fra
kjøleproduksjonen vil det samlede behovet for primærenergi reduseres.
For kundene vil en sentralisert løsning kunne redusere installasjoner i teknisk rom, og derved frigjøre
areal. Installasjonene vil bli enklere og derved mindre krevende i drift. Videre vil kunden få nytte av
det frigjorte takarealet.
En sentralisert løsning krever at det etableres en infrastruktur (rørnett) mellom byggene. Dette kan
gjøre det utfordrende å få lønnsomhet i en slik løsning sammenlignet med en distribuert løsning. For
eldre bygg kan det være krav om lav temperatur for å kunne dekke kjølebehovet. Dette kan være
vanskelig å tilfredsstille, det kan gi mindre effektiv drift av den sentraliserte løsningen eller kreve
kostbar merinvestering i enkeltbygg. Tappevannsberedning skjer over hele døgnet og er mindre
forutsigbart enn for eksempel romvarme. Det er derfor behov for en spisslast- og reserveløsning i
tillegg til en lokal tappevannsvarmepumpe. Dette krever en parallell infrastruktur hos kunden, som
eksempelvis en fjernvarmeveksler.

3

GWP: Global Warming Potential
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5 Aktuelle energisystemløsninger som er vurdert
I dette kapitlet settes det først fokus på hvordan spisslastefor kjøling kan reduseres i byggene, enten i
form av ulike interne tiltak eller ved bruk av teknologier for lokal kjøling. Deretter presenteres og
vurderes de ulike aktuelle konseptene for en sentralisert kjøleløsning.

5.1

Tiltak for å redusere spisslast lokalt

Konseptstudien hadde i utgangspunktet fokus på leveranse av grunnlast-kjøling, med utgangspunkt i
at hver kunde selv skulle besørge forsyning av kjøling ut over grunnlasten. Etter dialog med byggeiere
som har deltatt i prosjektet ble det klart at en sentralisert løsning må forsyne hele kjølebehovet.
Derfor ble det viktig å kartlegge muligheter for å redusere spisslasten i det enkelte bygg, samt å
vurdere ulike alternativer for lokal spisslast.
Det er kjent at det kun er noen få timer igjennom ett år hvor man oppnår maksimalt spisslastbehov på
kjøling. Den dimensjonerte kjøleeffekten oppstår kun noen få ganger om sommeren, hvis den i det
hele tatt oppstår det året. Å legge fokus på hvordan man kan redusere denne effekten er dermed
viktig slik at man kan unngå overdimensjonerte anlegg, både ved innmeldt effekt til et sentralt
system, men også hvis man selv skal ta kostnaden ved å installere et kjøleanlegg som skal dekke et
teoretisk maksimalt kjølebehov. Å redusere spisslastbehov for kjøling i bygg vil kunne bidra til redusert
energibruk, installert effekt og reduserte investeringskostnader.
I kapittel 4.3.1 er det beskrevet de ulike kjølefunksjonene som er mest utbredt og hvilke parametere
som påvirker disse. Ventilasjonskjøling fremstår tydelig som den funksjonen som trekker størst effekt
for klima tilsvarende som Oslo.
For å kunne optimalisere behov for installert kjøleeffekt (sentralt og lokalt) er det vurdert hvordan
ulike tiltak på brukersiden kan påvirke kjøleinstallasjon i bygg. Aller viktigst vil det alltid være å
redusere varmelaster. Dette er tiltak som ikke er blitt undersøkt videre.
I konseptstudien er det undersøkt hvordan kjøleeffektbehovet til et ventilasjonsaggregat vil reduseres
ved å gjøre følgende tiltak:
•
•
•
•
•

Kjølegjenvinning
Heve tilluftstemperatur
Heve isvannstemperatur
Redusere luftmengde
Lokalt døgnlager

5.1.1 Kjølegjenvinning
Ved kjølegjenvinning benytter en gjenvinner til å kjøle uteluften før den kommer til kjølebatteriet. Ved
roterende gjenvinnere med høye virkningsgrader kan potensialet for effektbesparelse være betydelig.
Det har tradisjonelt ikke vært vanlig å benytte denne muligheten selv om den alltid har vært til stede.
I dag er det derimot vanlig å benytte kjølegjenvinning på nye anlegg. På eksisterende anlegg som ikke
utnytter funksjonen kan den som regel bygges om ved å endre automatikken for regulering av
varmegjenvinner.
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Figur 5-1 Effektbehov til kjøling ved 26 °C utetemperatur, RH 50 % og tilluftstemperatur 16 °C, løsninger med og uten
kjølegjenvinning. Luftmengde er 7 m3/hm2.

Figur 5-1 viser et potensiale for å redusere effektbehovet med henholdsvis 13 og 26 % med
kjølegjenvinning avhengig av om avtrekkstemperaturen er 22 °C eller 24 °C. Dette er en løsning som
har lav kostnad og ingen bieffekter, den burde derfor alltid være foretrukket som et første tiltak om
anlegget ikke allerede har det.

5.1.2 Heve tilluftstemperatur på ventilasjonsluften
Lav tilluftstemperatur benyttes ofte som et grep dersom en opplever at det blir for varmt i enkelte
rom. Lave tilluftstemperaturer vil imidlertid føre til at det blir for kaldt i en del rom dersom en har
konstant luftmengde, noe som igjen vil kunne medføre varmebehov om sommeren. Som vist i kapittel
4.3.1 vil en ved å heve tilluftstemperaturen direkte redusere effektbehovet til kjøling.
Dersom en velger å heve tilluftstemperaturen på ventilasjonen kan det medføre at enkelte rom som
har vært OK tidligere får lokalt kjølebehov. Det vil da være nødvendig å installere lokal kjøling i en del
rom. En bør derfor ha tilgang til lokal kjøling i arealene dersom denne strategien velges.
Figur 4-1 viser effektbehov til kjøling ved ulike tilluftstemperaturer. Her ser en at ved å heve
tilluftstemperaturen med én grad i tilluftstemperaturområdet mellom 16 °C og 20 °C gir en
effektreduksjon i størrelsesorden 10 % ved utetemperatur på 26°C. Én grad heving av
tilluftstemperaturen kan ofte være akseptabelt spesielt når det er varmt ute og folk går i sommerklær.
Heving av tilluftstemperaturen kan derfor være et vesentlig bidrag for å redusere maksimal effekt.
Heving av tilluftstemperaturen ved vil føre til at kjølingen i rommet reduseres og det oppstår økt
lokalt kjølebehov. Hvor mye en sparer på dette totalt sett avhenger av hvor mye en reduserer
kondensering, og således avhenger det mye av utformingen av batteriene. Om all ventilasjonskjøling
skal erstattes av lokal kjøling vil en ved 26 °C og 50 % RF (relativ fuktighet) få et nytt kjølebehov som
er 10 til 20 % lavere. Det vil imidlertid sannsynligvis ikke være nødvendig å installere dette over alt.
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5.1.3 Heve turtemperatur i isvannskretsen
De fleste eldre anlegg er dimensjonert med isvannstemperatur på 7/12 °C. Ved å heve
isvannstemperaturen reduseres kondenseringen og derved også effektbehovet.
Figur 4-1 viser effektbehov til kjøling ved ulike isvannstemperaturer. Som vi ser har
isvannstemperaturen ingen betydning for kjøleeffekten ved lave utetemperaturer, men fra 22°C og
oppover får det en økende effekt. Vi ser at også en at heving av isvannstemperaturen fra 7/12°C til
10/15°C i tilluftstemperaturområdet mellom 16 °C og 20 °C gir en effektreduksjon på i størrelsesorden
10 % ved utetemperatur på 26 °C.
En høyere isvannstemperatur vil gi mindre avfukting av uteluften og derved høyere luftfuktighet inne.
En må da unngå lokale kjøleenheter med lavere isvannstemperatur da det vil kunne kondensere på
disse, alternativt installere kondensavløp.
Tidligere er det blitt gjennomført studier [1] som sammenligner temperaturforholdene 7/12 °C,
10/15 °C og 12/17 °C med hensyn til faktorer som kondens, energiforbruk og anleggskostnader. I
studien er det også blitt foretatt befaringer for å undersøke flere eksisterende anlegg.
Sentrale konklusjoner fra studien:
•

•

•
•

Ved å heve turtemperaturen fra 7 °C til 10 °C halverer man perioden med risiko for dugg på
rør uten isolasjon. En økning til 12 °C reduserer perioden til 1/3. Man reduserer tiden hvor
kondens dannes, samt reduserer korrosjonsrisikoen.
Ved økt vanntemperatur vil energiforbruket reduseres
- Gunstige driftsforhold ved frikjøling
- Høyere fordampertemperatur
- Mindre kondensutfelling ved ventilasjonskjøling
Ved økt temperaturforskjell mellom tur/retur vann vil energiforbruket brukt til pumper
reduseres på grunn av redusert vannmengde
Kostnadsanalyse som tar hensyn til levering og montering av ledningsnett, armaturer,
isolasjon, kjølebatterier og kjølemaskiner er tidligere blitt gjennomført. Studien viser at de
samlede kostnadene vil gå ned jo høyere temperaturnivå man legger seg på. Eksempelvis kan
man ved å gå fra et 7/12-anlegg til et 12/17-anlegg redusere de årlige kostnadene med ca. 12
%. Går man fra et 7/12-anlegg til et 10/17-anlegg kan de årlige kostnadene reduseres med
ca. 15 %. De årlige kostnadene omfatter vedlikehold av investering i tillegg til årlige
energikostnader for kjøleanlegget.

5.1.4 Redusere luftmengden
Reduksjon av luftmengden gir direkte proporsjonal reduksjon av effekt til kjøling. Det er imidlertid
viktig å være oppmerksom på at vi har krav til minsteluftmengder og at det ventileres både av hensyn
til luftkvalitet og temperaturer. Reduksjon av luftmengder bør derfor kun være en strategi som
benyttes i svært korte perioder av året.
Reduksjon av luftmengden i CAV ventilasjonssystemer (konstante luftmengder) vil med stor
sannsynlighet gi lokale utfordringer. En bør derfor kombinere det med strategier for å redusere
interne varmelaster og eventuelt supplere med lokal kjøling i kritiske rom. Det bør derfor gjøres en
analyse av arealene før tiltak settes i verk.
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I rom med VAV (variable luftmengder) styrt etter settpunkt på temperatur har en mulighet til å velge
settpunkt på romtemperatur i ulike rom, og systemet kan i større grad kan omdisponere
luftmengdene dit det trengs. En slik løsning vil derfor være mindre sårbar for reduserte luftmengder.

5.1.5 Lokalt døgnlager
Lagringsløsninger ligger i skjæringspunktet mellom reduksjon av ytelse og lokal spisslastløsning.
Ventilasjonskjølingen har en klar døgnprofil. Det er gjerne null om natten og maksimalt på
ettermiddagen.
Løsninger med døgnlagring kan derfor halvere effektbehovet. Kombinert med for kjølegjenvinning kan
man redusere spisslasten med 60 - 70 %. Ulempen med teknologien er at den tar plass, mens fordelen
er at den er enkel og robust. Med en slik kombinert løsning vil en kunne redusere spisslasten i bygg
ned mot 15 – 25 W/m2 mot 30-50 W/m2 som er vanlig i dag.

5.1.6 Utfordringer og barrierer ved gjennomføring av tiltak
Tiltakene for å redusere spisslastbehov for kjøling ble diskutert med samarbeidspartnerne i
konseptstudien for å kontrollere gjennomførbarheten og interessen for tiltakene. Tilbakemeldingene
fra samarbeidspartnerne var positiv til at man legger fokus på hvordan redusere spisslastbehovet og
flere av dem ser allerede på hvordan dette kan gjennomføres i enkelte bygg. En av
hovedutfordringene de møter er leietakere med krevende og strenge klimakrav til lokalene de leier.
Ofte ønsker ikke leietaker en innetemperatur i sine lokaler over 22 °C selv ved høye utetemperaturer.
I henhold til Arbeidsmiljøloven anbefales det ikke at innetemperaturen overstiger 26 °C. Det betyr at
det kan være rom for at man lar innetemperaturen skli litt i de varmeste periodene.
Det gjøres en del arbeid med å utarbeide grønne leiekontrakter som har fokus på klima og
klimaforandringer. Kontraktene fokuserer blant annet på gjenbruk av materialer i lokaler og tiltak for å
redusere energibruk. Å holde en lav tilluftstemperatur på ventilasjonsluften ved høye
utetemperaturer er svært energikrevende og ved å gjennomføre tiltakene som er beskrevet ovenfor
kan kostnader for leietaker og byggeier reduseres.
For å opprettholde gode inneklimaforhold ved økt temperatur på ventilasjonsluften kan det som
nevnt være behov for installering av lokale kjøleenheter i enkelte rom. Samtidig kan man unngå rom
med et varmebehov om sommeren.

5.2 Teknologier for forsyning av spisslast i enkeltbygg
Med en sentralisert forsyning (fjernkjøling) vil det være interessant å holde spisslastbehovet for
kjøling så lavt som mulig. Ved installasjon av lokale kjøleløsninger i byggene kan behovet for
sentralisert kjøleeffekt reduseres. Slike løsninger kan være systemer for ventilasjonskjøling og/eller
systemer som er rettet mot direkte romkjøling (isvannssystemer). Ulike teknologier for dette er
presentert i de etterfølgende kapitlene.

5.2.1 Direktekjøling av ventilasjonsluft (DX-kjøling)
DX er betegnelsen på direkte ekspansjon, en kjøleløsning som er integrert i ventilasjonssystemet [2]. I
slike systemer brukes fordamperen direkte for å kjøle ned luften. Dette kan gjøres kjølebatterier, det
vil si at fordamperen sitter i luftstrømmen.
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En fordel med DX-kjøling er at det vil fjerne deler av behovet for et sentralisert isvannsanlegg, og det
vil sannsynligvis være billigere enn et isvannsanlegg. Løsningen kan imidlertid være vanskelig å
installere i eksisterende ventilasjonsaggregater. Det vil tilføre en ekstra motstand i avkastkanal og
medføre flere servicepunkter, da man har flere kjølemaskiner (dersom det er mange
ventilasjonsaggregater).
Utfordringen med en slik løsning er at den kun dekker ventilasjonskjøling. På den annen side er det
nettopp der de største utfordringene med spisslast oppstår på varme dager. En annen viktig
utfordring for DX-kjøling fremover i tid er at det oss bekjent ikke finnes kommersielle, velprøvde DXløsninger med naturlige kuldemedier eller medier med meget lav GWP4.

5.2.2 Adiabatisk befuktning av ventilasjonsluft
Adiabatisk befuktning er, på samme måte som DX-kjøling, en løsning rettet mot ventilasjonskjøling.
Adiabatisk befuktning av luft betyr at man tilfører fuktighet til luft uten å tilføre energi. Når luft tar
opp fuktighet på denne måten vil lufttemperaturen synke.
Ved å befukte avtrekksluften i et ventilasjonsaggregat, kan man senke temperaturen flere grader.
Dette kan gjøres ved en spray-/dyseløsning eller ved at luften føres gjennom fuktige matter. Denne
temperatursenkningen kan utnyttes via varmegjenvinner i ventilasjonsaggregatet slik at tilluften
kjøles.
Det er flere faktorer som påvirker hvor mye man kan redusere kjølebehovet. Noen av faktorene er [3]:
•
•
•
•
•

Virkningsgraden til gjenvinner
Ønsket tilluftstemperatur
Utelufttemperatur
Tilstanden til avtrekksluft før befuktning
Befuktningseffektivitet

Adiabatisk kjøling vil kun dekke ventilasjonskjøling. Videre er det en utfordring at på varme dager med
høy luftfuktighet vil effekten være mindre enn på varme dager med lav luftfuktighet. Dette skyldes at
jo høyere fuktigheten i avtrekksluften er, desto mindre vanndamp kan luften ta opp. Vann er
tilgjengelig i store mengder her i Norge, og kostnaden for vannforbruk til adiabatisk befuktning vil
være relativt lav. Man må imidlertid søke om tillatelse hos vann- og avløpsetaten hvis man skal bruke
drikkevann til kjøling.

5.2.3 Sorptiv kjøling
Sorptiv kjøling er en teknologi som gjør det mulig å produsere kjøling ved hjelp av varme. Teknologien
er spesielt gunstig i områder der det er tilgang på overskuddsvarme på sommerstid når kjølebehovet
er størst.
Sorptiv kjøling vil kun dekke kjølebehovet til ventilasjonsluft og vil ikke dekke hele behovet i bygg som
i tillegg har behov for lokal isvannskjøling. Dersom hele byggets kjølebehov dekkes via ventilasjon, vil
både grunnlast og spisslast dekkes med denne teknologien. En nærmere beskrivelse av sorptiv kjøling
finnes i [4]. Teknologien passer for kontor-, handels- og hotellbygg med kjølebehov og normale
ventilasjonsløsninger og er mest lønnsom for bygg over 2 000 m2 [5]. Nordisk klima er godt egnet for
en slik løsning da luftfuktigheten er relativt lav.

4

GWP: Global Warming Potential
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Teknologien er velprøvd i Sverige, men er foreløpig lite utbredt i Norge. Et anlegg er installert i Olav
Thon Gruppens næringsbygg på Youngstorget 3 i Oslo. Der kjøles bygget via sorptiv kjøling drevet av
fjernvarme fra FOV.
Ventilasjonsaggregatet vil øke noe i størrelse ved bruk av sorptiv kjøling. Dersom det erstatter lokal
kjølemaskin med tilhørende tørrkjøler på tak vil det man imidlertid få frigjort areal som er attraktivt til
andre formål.
Da det ikke brukes kuldemedier ved en slik løsning, er det ingen risiko for miljøskadelige utslipp og
man slipper sikkerhetskrav til kuldemedium. I et ressursperspektiv er utnyttelse av overskuddsvarme
på sommeren en fordel, da dette er varme som ellers dumpes.

5.2.4 Absorpsjonskjøling
Absorpsjonskjøling er varmedrevet kjøling. Prinsipielt kan en da erstatte en tradisjonell kjølemaskin
med kompressor drevet av elektrisitet med en absorpsjonskjølemaskin drevet av varme. En vil da
kunne dekke både grunnlast- og spisslastkjøling i et isvannsanlegg med en absorpsjonskjølemaskin.
Elektrisitetsbehovet for en slik løsning er meget lavt sammenlignet med en tradisjonell
kompressordrevet kjølemaskin. Ytelsesfaktoren, det vil si forholdet mellom tilført og avgitt energi er
derimot lav, rundt 0,7. Det innebærer at for å få produsert 1 kWh kjøling må det tilføres 1,4 kWh
varme. Det betyr at behovet for dumping av overskuddsvarme fra prosessen blir langt større enn for
en konvensjonell kjøleprosess. Denne type anlegg er derfor best egnet der det er mulig å dumpe
varme for eksempel til sjøvann.
Løsningen er robust med få bevegelige deler, noe som forlenger levetiden og gir stabil drift og enkelt
vedlikehold.
Absorpsjonskjøling er best egnet når varmen som driver den er tilnærmet gratis. Dette kan være
tilfelle i perioder med lavt varmebehov, og alternativet er å dumpe varme til luft (for eksempel fra
avfallsforbrenningsanlegg).
Teknologien er primært brukt som grunnlastløsning og helst i sentraliserte produksjonsanlegg.
Absorpsjonsmaskiner er relativt arealkrevende, både i forhold til høyde og grunnflate. Den største
utfordringen er behovet for å dumpe mye overskuddsvarme, noe som allerede er en stor utfordring i
mange sentrumsområder.

5.3 Alt. 0: Referanse: Lokale kjøleløsninger
Fjernkjøling er lite utbredt i Norge. Det betyr at de aller fleste bygg løser sitt eget kjølebehov med en
lokal kjølemaskin (varmepumpe) der varme som produseres i kjøleprosessen sendes over tak
(tørrkjølere) eller ned i grunnen (borehull).
For nye bygg kan det i en del områder være vanskelig å finne plass til eller få lov til å bore
energibrønner. Det kan også være utfordrende å bruke takareal til tørrkjølere, da tak nå i større grad
skal/kan utnyttes til fordrøyning av regnvann, til strømproduksjon (solceller) eller til rekreasjon. I et
ressursperspektiv er det dessuten ønskelig å utnytte spillvarme der det er mulig.
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Figur 5-2 – Referanseløsning for kjøling

5.4 Alt. 1: Tradisjonell fjernkjøling
Det finnes gode eksempler på fjernkjøleanlegg i Norge, for eksempel i Sandvika, på Gardermoen, i
Lillestrøm, og på Fornebu med varmepumpeteknologi som grunnlast. I de senere årene har det blitt
etablert fjernkjøling i mange av kystbyene rundt om i Norge, som i Kristiansand, Stavanger og Bergen,
der kjølingen i stor grad er basert på ren frikjøling. Her benyttes sjøvann fra havdyp på 100-150 meter
som sikrer stabile lave temperaturer hele året.
Figur 5-3 viser til en tradisjonell fjernkjøleløsning. Her er alle bygg tilknyttet en energisentral med
kjølemaskin.

Figur 5-3 - Løsning med tradisjonell fjernkjøling lav temperatur, dumping av overskuddsvarme

For kunder kan fjernkjøling være en attraktiv løsning fordi det krever lite av dem i forhold til
vedlikehold og drift, og det installeres kun en varmeveksler som er lite plasskrevende. En sentral
kjøleløsning driftes effektivt, og bør sikre riktig håndtering av kuldemedier som benyttes.
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For utvikling av et nytt område kan en god fjernkjøleløsning utarbeides i samarbeid mellom
leverandør av fjernkjøling og de som planlegger og prosjekterer kjøleanlegg i byggene. I områder med
eksisterende bebyggelse kan det være en utfordring at hele systemet må dimensjoneres etter den
kunden som krever den laveste turtemperaturen i sitt interne nett. Det må også være tilgang til et
varmesluk der det kan dumpes relativt store mengder spillvarme i varme perioder.

5.5 Alt. 2: "Høytemperatur" fjernkjøling
Det første alternativet som er vurdert i denne konseptutredningen er et fjernkjølesystem med noe
høyere turtemperatur sammenlignet med konvensjonell fjernkjøling. Fordelen med en høyere
temperatur er i første rekke mer effektiv kjøleproduksjon, samt økt mulighet for økt bruk av frikjøling.
Nye bygg dimensjoneres gjerne med en turtemperatur på 10 °C i byggets kjølesystem. Da kan det
være tilstrekkelig å levere fjernkjøling med en turtemperatur på 8 °C. Den aktuelle tilkoblingen er vist i
Figur 5-4. Kjøleløsningen vil dekke både grunnlast og spisslast for bygget.

Figur 5-4 – Direktekobling til fjernkjøling i et høytemperatur kjølesystem

I og med at eldre bygg ofte er dimensjonert for relativt lav turtemperatur er det vurdert en
fjernkjøleløsning med lokal spisslast (se Figur 5-5).
En lokal kjølemaskin i bygg med strengere krav om lav temperatur kan åpne opp muligheten for et
fjernkjøleanlegg med høyere temperaturnivå.
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Figur 5-5 - Fjernkjøling med lokal spisslast

Fordelen med en slik løsning er at det muliggjør en tilkobling til fjernkjølenettet i en mellomperiode
inntil det interne kjølesystemet hos kunden er tilpasset en høyere turtemperatur. Dette er imidlertid
en lite energieffektiv løsning, og kunden må drifte en lokal maskin i tillegg til å avsette plass til en
fjernkjøleveksler.
Det er lite eller ingen gjenvinning av varme i en slik løsning.

5.6 Alt. 3: Energivann
Med Energivann menes her at et sentralisert energiforsyningssystem som har en temperatur som gjør
det effektivt å bruke det som både varmekilde (for varmepumpe) og varmesluk (for kjølemaskin). I en
slik løsning må det være tilstrekkelig tilgang på varme- og kjølekilder som kan tilføre/dumpe energi i
systemet. En slik løsning kan være sjøvann. Temperaturen i slike systemer må kunne variere, de lokale
maskinene vil kunne håndtere svingningene og levere ønsket temperatur i det enkelte bygg. Det er
mulig å tenke seg både ett- og torørs systemer for energivann.
En energivanns-løsning (se Figur 5-6) vil være aktuell for alle typer bygg og kan forsyne både kjøling og
varme. Bygg 1 som trenger varme vil tilknytte seg energivannet med en varmepumpe for produksjon
av romvarme og tappevann. Bygg 2 som trenger kjøling tilknytter seg nettet ved hjelp av en lokal
kjølemaskin og dumper overskuddsvarme til nettet.
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Figur 5-6 - Konseptløsning Energivann

Fordelen med en energivannløsning er at det vil kun medføre ett distribusjonsnett i bakken og
varmepumpe/kjølemaskin kan tilpasses i forhold til byggets temperaturkrav. Dette gjør det svært
fleksibelt i forhold til hvilke bygg som kan tilkobles. Det er en utfordring at det finnes lite kunnskap og
erfaring tilknyttet systemer basert på energivann. Løsningen medfører at det blir mer komplekse, dyre
løsninger og installasjoner i hvert bygg. Samtidig vil det også kreve mer kunnskap om drift av
kundesentralen fra byggeiers side.
En slik løsning er gunstig ved tanke på gjenvinning av spillvarme fra kjøleproduksjon, da dumping av
varme fra kjølemaskiner kombinert med varmeopptak fra tappevanns-varmepumper (i en optimal
sammensetning av bygg) vil holde temperaturen i hovednettet på et relativt stabilt nivå. Dette gir en
meget effektiv energiutveksling mellom bygg.
Energivann kan være hensiktsmessig å bruke i områder hvor en god varmekilde som for eksempel
sjøvann er tilgjengelig. Dette gjør det mulig å utnytte sjøvannet som en "stabilisator" for
temperaturen i energivanns-nettet og derved ha en høy leveringssikkerhet med meget god
energieffektivitet.
En utfordring med et slikt system er hvordan spisslast for varme skal håndteres. Det er ikke ønskelig å
ha varmepumper som er dimensjonert for 100% av effektbehovet, og det betyr at det må tilføres
varme for eksempel via elkjel eller fjernvarme lokalt i byggene. Dersom området allerede har et
veletablert høytemperatur fjernvarmesystem er det ikke gunstig verken for energiselskap eller
sluttbruker at det etableres en helt ny infrastruktur i form av energinett for å sikre forsyning av varme
og kjøle.

5.7 Alt. 4: Fjernkjøling med sentral tappevannsproduksjon
Figur 5-7 viser en løsning med fjernkjøling (sentral kjølemaskin) og sentral tappevannsproduksjon.
Dette vil innebære et eget sentralt distribusjonssystem for tappevann i tillegg til distribusjonssystemet
for kjøling.
Løsningen vil kunne forsyne byggene med all kjøling og tappevann som er nødvendig. Det vil være en
egen kjølemaskin for produksjon av kjøling, og en sentral varmepumpe (gjerne CO2) til produksjon av
tappevann.
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Figur 5-7 - Løsning med fjernkjøling og sentral tappevannsproduksjon

Fordeler med en slik løsning vil være at det er ukompliserte kundesentraler, og det er mulig å benytte
seg av en varmepumpe for sentral oppvarming av tappevann (grønn tappevannsløsning). En ulempe
med et slikt system vil være at det er lite fleksibelt ved tanke på temperaturnivåer på kjøling da bygg
har ulike krav. Det er i tillegg nødvendig med to distribusjonsnett (ett for tappevann og ett for kjøling)
som medfører flere rør i grunnen.
Den sentrale kjølemaskinen vil i perioder ha behov for å dumpe varme. Dette kan gjøres for eksempel
til et fjernvarmenett (fortrinnsvis på retur-ledningen), men det krever et høyt temperaturløft og
derved lav effektivitet på kjølemaskinen.
En sentral tappevannsløsning kan medføre uklare ansvarsgrenser mellom kunde og energileverandør.
I tillegg må man ha en reserveløsning for oppvarming av tappevann (eksempelvis elkjel eller
fjernvarme) og mulighet for avstengning av tilførsel til hvert bygg for å unngå driftsforstyrrelse for
andre enn det bygget som har problemer. Denne løsningen ble lagt frem til samarbeidspartnerne i
konseptstudien som ser at dette kan være en gunstig løsning med tanke på utnyttelse av spillvarme.
For øvrig stiller de seg usikre til om dette er en løsning som er særlig attraktiv da leveringssikkerheten
er lavere ved et slikt tappevannsnett i forhold til eksempelvis en fjernvarmetilknytning. Løsningen vil i
tillegg kreve ekstra installasjoner hos kunde samt mer omfattende styring av reserveløsning for
tappevann.
Dette er en type system som oss bekjent ikke er utprøvd noe sted, og vi kun har sett overordnet på
det. Et spørsmål som ikke er løst er om det må være et-rørs eller to-rørs system, det vil si en vurdering
av om tappevannssirkulasjon må trekkes tilbake til energisentral. Dette vil føre til et økt energibehov
for å dekke tap i sirkulasjonsledning. Dersom det ikke gjøres må varmetapet dekkes i hvert bygg, noe
som medfører at det må det være en form for lokale løsninger der man ikke får utnyttet seg av
varmegjenvinning i systemet.
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5.8 Alt. 5: Fjernkjølenett med lokalt nærvarmenett
Overskuddsvarme fra kjøleproduksjon kan benyttes både til tappevannsproduksjon og til andre
formål. Et alternativ kan være å etablere et lokalt lavtemperatur nærvarmesystem som utnytter
denne spillvarmen som en grunnlast.
Figur 5-8 viser til en løsning med nærvarmenett som forsyner bygg med kjøling, romoppvarming og
tappevann. Varmepumpen i energisentralen vil driftes på temperaturnivå (eksempelvis 65/40°C)
tilpasset oppvarming av både tappevann og øvrige varmebehov i et bygg.

Figur 5-8 - Løsning med nærvarmenett som forsyner bygget med romoppvarming og tappevann og fjernkjølenett som
forsyner bygget med kjøling

Fordelen med en slik løsning er at kundene får enkle installasjoner for både varme og kjøling, da det
kun er behov for varmevekslere lokalt, ikke annet varme- eller kuldeproduserende utstyr.
Ulempen med en slik løsning er i første rekke behovet for å etablere et eget distribusjonsnett for
nærvarme. Dersom det allerede finnes fjernvarme i området blir dette sannsynligvis lite
hensiktsmessig. Videre må varmepumpen løfte temperaturen relativt høyt for å ha tilstrekkelig
temperatur for leveranse av tappevann, noe som betyr en relativt lav effektivitet.
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5.9 Alt. 6: Fjernkjølenett med lokal produksjon av tappevann
Et alternativ til sentralisert tappevannsproduksjon (se kapittel 5.7) er en desentralisert
tappevannsløsning, som vist i Figur 5-9. Da vil fjernkjølenettet fungere som en varmekilde for
varmepumpene, og derved utnytter de spillvarme som dumpes fra kunder med kjølebehov.

Figur 5-9 – Fleksibelt fjernkjøleløsning med tre ulike tilkoblingsalternativer

Løsningen vil være et fleksibelt fjernkjølenett med tre ulike tilkoblingsmuligheter. En slik
fjernkjøleløsning vil kunne dekke kjølebehovet via en varmeveksler, mens tappevannsbehovet dekkes
med lokale CO2-varmepumper.
Gjenvinning av varme skjer ved at CO2-varmepumpens varmekilde er varme som dumpes fra
kjølesystemene i de tilkoblede byggene. Dette gir gode driftsforhold for varmepumpen. En gevinst her
er at dette reduserer behovet for sentralisert kjøling, fordi varmepumpene kjøler ned
fjernkjølevannet. Dette betyr at en utnytter "begge sider" av CO2-varmepumpen, noe som har en
gunstig effekt på systemets samlede energibruk (kjøpt energi). En enkel skjematisk fremstilling er vist i
Figur 5-10.

TAPPEVANN

Kjøleveksler
Dumping av varme
til fjernkjølesystem

CO2-varmepumpe
Fjernkjølesystemet fungerer som
en varmekilde for CO2varmepumpen

Figur 5-10 – Forenklet skjematisk fremstilling av hvordan spillvarme fra kjøling utnyttes til varmeproduksjon
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Ved bruk av CO2-varmepumper vil det være ønskelig å unngå høye effekttopper og heller ha en jevn
belastning. Man bør tilstrebe at CO2-varmepumpen og tilhørende akkumulatortanker dimensjoneres
slik at effektbehovet er nærmest mulig gjennomsnittseffekten på tappevann igjennom døgnet.
Fordelen med et slikt system vil være at et hvert bygg vil få dekket sitt behov ved tanke på tappevann
og kjøling. Kjølenettet skal dekke kjølebehovet til de fleste bygg, med unntak av bygg med krav til lav
temperatur. Tappevannsvarmepumpen vil utnytte spillvarme fra kjøling som varmekilde. Løsningen
gir en god forsyningssikkerhet for hvert bygg, samt færre rør i bakken sammenlignet med en løsning
med sentralisert tappevannsproduksjon.
Ulempen er at løsningen vil føre til installasjon av en varmepumpe i bygg som trenger tappevann, noe
som krever mer av drift og vedlikehold enn en varmeveksler. Avhengig av hvordan
tappevannssirkulasjonen på bygget løses, vil CO2-varmepumpen kunne dekke rundt 70-90% av
tappevannsbehovet. Som spisslast og som en reserveløsning vil fjernvarme kunne være en god
løsning.
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6 Ny kjøleløsning for seks bygg i området ved Oslo Sentralstasjon
Kapittelet tar for seg hva utvalget av bygg er basert på, og beskrivelsen av en valgt kjøleløsning.
Dette er en tilpasset løsning ved tanke på teknologi og energisystem hvor man prøver å ivareta
kundenes behov og ønsker. Resultater blir til slutt presentert ved tanke på grad av gjenvunnet energi
for løsningen.

6.1 Knutepunktsområdet rundt Oslo Sentralstasjon, utvalg av bygg
Energi- og effektbehov for kjøling og tappevann for eksisterende og planlagte bygg i
sentrumsområdet rundt Oslo Sentralstasjon ble kartlagt av Erichsen & Horgen på oppdrag for Fortum
i 2019 [6]. I tillegg har det blitt foretatt mer dyptgående analyser av energi- og effektbehov for kjøling
og tappevann (se vedlegg A) basert på underlag fra FOV samt byggeiere som er deltagere i denne
konseptutredningen.
Som omtalt i kapittel 4.2 gjør et samspill mellom ulike byggkategorier det mulig å utnytte spillvarme
mer effektivt enn om vi ser på enkeltbygg. Utgangspunktet var bygg med kjølebehov, som i første
rekke er kontor- og forretningsbygg, samt hoteller. Av disse byggkategoriene er det kun hoteller som
har tappevannsbehov av betydning.
Det er viktig å merke seg at ett fysisk bygg kan bestå av en eller flere byggkategorier, som for
eksempel at det er forretninger i første etasje og leiligheter i etasjene over. Dette er vist i Figur 6-1.

Figur 6-1 – En eller flere byggkategorier i ett bygg

Innsikten fra studien av energi- og effektbehov for bygg i området rundt Oslo Sentralstasjon [6] ble
lagt til grunn ved valg av det aktuelle området for en case-vurdering. I utgangspunktet var det 12 bygg
som var aktuelle for konseptstudien, noe som utgjorde et totalt areal på ca. 490 000 m 2, dominert av
kontor og forretningsbygg. For å sikre en god gjenvinning av varme fra kjøleprosessen var det ønskelig
å øke andelen hoteller (og om mulig boligblokker) med behov for tappevann. Dette resulterte i at en
del kontor- og forretningsbygg ble valgt bort, slik at seks bygg med et totalt areal på ca. 410 000 m2
gjenstod. Sammensetningen av bygg endte med en overvekt av kontor (ca. 60%), mens det
resterende arealet er jevnt fordelt mellom hotell og forretningsbygg.
I valg av aktuelle bygg ble det vurdert mulighet for fremføring av infrastruktur i forhold til mulig
plassering av en energisentral. Kjennskap til eksisterende infrastruktur ble dermed benyttet og
medførte at alle bygg inkludert i analysen befinner seg på nordsiden av Dronning Eufemias gate.

33

I Dronning Eufemias gate er det infrastruktur i bakken som gjør at det å krysse gaten med rør i bakken
er svært krevende. I det gjenværende aktuelle området, nord for Dronning Eufemias gate, ble det ikke
identifisert boligarealer som kunne inkluderes i sammensetningen av bygg. De seks utvalgte byggene
vises i Figur 6-2, og er anonymisert for å ta hensyn til samarbeidspartnere.

Figur 6-2 - Aktuelt område i Oslo for ny kjøleløsning

Området (byggene) som inngår i analysen inngår rundt 410.000 m2, dominert av kontorer, men også
en del forretningsareal og hotellareal. Dette fremgår av Tabell 6-1.
Tabell 6-1 Oversikt over byggarealet som inngår i konseptstudien

Byggkategori
Kontor
Forretning
Hotell
Sum

Areal [m2]
239 000
81 700
89 400
410 100

Andel av totalt areal
58 %
20 %
22 %
100 %

6.2 Et betydelig kjølebehov i knutepunktsområdet
Som det fremgår av Tabell 6-2 er samlet effektbehov for kjøling for de utvalgte byggene rundt
20 MW, med et samlet kjølebehov på rundt 18 GWh/år. Da det ikke er identifisert boliger innenfor
det aktuelle området er det i første rekke i hotellkategorien det er et vesentlig behov for tappevann.
Dette er beregnet til rundt 2,7 GWh/år. Byggene oppgitt i Tabell 6-2 er anonymisert.
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Tabell 6-2 Oversikt over kjøle- og tappevannsbehov i byggene som inngår i konseptstudien

Bygg
a
b
c
d
e
f
Sum

Areal
[m2]
82 000
55 000
108 600
81 500
23 000
60 000
410 100

Effekt,
kjøling
[kW]
4 500
2 900
5 700
3 400
1 000
2 500
20 000

Energi,
kjøling
[MWh]
5 400
2 900
4 400
2 700
700
1 900
1 800

Effekt,
grunnlast
kjøling
[kW]
350
170
270
180
30
110
1 110

Energi,
grunnlast
kjøling
[MWh]
3 000
1 500
2 400
1 600
260
990
9 850

Tappevann
[MWh]
220
390
0
460
710
900
2 680

Kjølebehov er nært knyttet til utetemperatur, spesielt ventilasjonskjølingen. Dette betyr relativt kort
brukstid (750-1250 timer/år), og en lang periode med en liten men jevn grunnlast. Figur 6-3 viser
varighetskurver for kjøling og tappevann for de utvalgte byggene i analysen. Som det fremkommer av
figuren er det tappevannsbehovet langt mindre enn kjølebehovet for denne gruppen bygg, også
vinterstid.

Varighetskurver, kjølebehov og tappevann
25,0

Effekt [MW]

20,0

15,0
Kjølebehov, høye luftmengder
Kjølebehov, lave luftmengder

10,0

Tappevannsbehov
5,0

1
256
511
766
1021
1276
1531
1786
2041
2296
2551
2806
3061
3316
3571
3826
4081
4336
4591
4846
5101
5356
5611
5866
6121
6376
6631
6886
7141
7396
7651
7906
8161
8416
8671

0,0

Tid [h]

Figur 6-3 Varighetskurver for kjøling og tappevann for de utvalgte byggene i området rundt Oslo Sentralstasjon

6.3 Tilkoblingsalternativer tilpasset kundens behov og ønsker
I dialogen med prosjektdeltagerne som er byggeiere kom det frem et tydelig ønske om enkel drift og
minimering av installert utstyr lokalt. En tradisjonell fjernkjøletilkobling (se Figur 5-4) vil erstatte både
lokal kjølemaskin og tørrkjøler, og reduserer behovet for stedlig drift og vedlikehold av utstyr.
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Dersom kunden har krav til lavere temperatur i sitt kjølenett enn det fjernkjøleløsningen kan tilby, må
det installeres en form for "etterkjøling" lokalt (se Figur 5-5). Dette kan være en løsning inntil den
interne kjølesystemet kan bygges om og tilpasses et høyere temperaturnivå.
Når det gjelder tappevann ønsket prosjektdeltagerne helst en så enkel løsning som mulig, det vil si
fjernvarme. Men dersom det FOV tok drifts- og eieransvar for en lokal varmepumpe til dette formålet
kunne det aksepteres.

6.4 Sammensetning av bygg påvirker valg av konseptløsning
Ett viktig fokusområde for konseptstudien har vært mulighet for å gjenvinne energi fra
kjøleproduksjonen. Dette er gjerne varme med lav temperatur. Dersom den skal gjenvinnes er det
derfor behov for å gjøre noe for å heve temperaturen, spesielt dersom dette skal brukes til
tappevannsberedning som har strenge krav til minimumstemperatur for å unngå legionella.
Ulike varianter av systemløsninger for kjøling og gjenvinning av energi til oppvarming ble vurdert.
Disse er nærmere beskrevet i kapitlene 5.3 - 0.

6.5 Valgt løsning: Fjernkjølenett med lokal produksjon av tappevann
Løsningen som ble valgt for området rundt Oslo Sentralstasjon er "Fjernkjølenett med lokal
produksjon av tappevann", se mer om denne i kapittel 0.
Følgende forhold gjorde at dette var den beste løsningen for området rundt Oslo Sentralstasjon:
•

•

•

•

Byggene i studien har en relativ lav grunnlasteffekt for kjøling, og det var få bygg med
vesentlig varmebehov i sommersesongen bortsett fra tappevann. Det eneste reelle mulighet
ble da å utnytte grunnlast kjøling til tappevannsproduksjon.
Et sentralisert tappevannsnett (se kapittel 5.7) ville fått relativt stor dimensjon med lange
rørstrekk på tross av at byggene ligger samlet. I tillegg ville kundene ved en slik løsning hatt
behov for en reserveløsning for å ivareta sin forsyningssikkerhet. En slik løsning ble presentert
for samarbeidspartnerne i prosjektet, som mente denne løsningen ikke ville være attraktiv.
Den ble derfor vurdert som uaktuell for dette caset.
En løsning med Energivann (se kapittel 5.6) ville medført store endringer i eksisterende anlegg
på byggene. Det var lite interesse for dette blant samarbeidspartnere. En slik løsning ville
vært mer gunstig om alt termisk behov kunne dekkes av løsninger tilknyttet Energivannet, det
vil si både varme og kjøling. Løsningen er lite egnet i områder med et velutbygd
fjernvarmenett og eksisterende tekniske løsninger i bygg. Energivann er derfor best egnet når
man tenker helhet fra starten av i utviklingen av et område.
Eksisterende bygg har allerede fjernvarme, og det er ikke ønskelig eller gunstig å erstatte
disse løsningene i sin helhet.

6.5.1 Sentrale kjølemaskiner med sjøvannsveksling
Det er lagt til grunn en fjernkjølesentral med en installert effekt på 20 MW og en kjøleproduksjon på
18 GWh/år. Kjøleproduksjon innebærer for de fleste teknologier et behov for å dumpe varme. I
sentrale knutepunkt i byer er ofte dette en stor utfordring. Spesielt i Oslo stiller PBE (Plan- og
bygningsetaten) strenge krav til utforming av byrommet. Følgelig godkjennes ikke tekniske
installasjoner for dumping av varme over tak, ei heller er det mulighet for utnyttelse av energibrønner
grunnet svært dårlige grunnforhold og mye ulik infrastruktur i grunnen. Området rundt Oslo
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Sentralstasjon har en nærhet til sjøen. Det er derfor naturlig å legge til grunn en løsning der
overskuddsvarme som ikke kan gjenvinnes kan dumpes til sjøvann. Sjøvann kan dessuten utnyttes til
frikjøling i deler av året.

6.5.2 Utvidet leveransegrense sammenlignet med tradisjonell fjernkjøling
Det som skiller den nye løsningen fra tradisjonell fjernkjøling er utnyttelse av lokale CO2varmepumper til tappevannsberedning. Disse varmepumpene leverer kjøling til fjernkjølenettet ved å
bruke nettet som en varmekilde. Leveransegrenser for fjernkjøling og tappevann er vist i Figur 6-4.
Varmepumpene kobles til returledningen. På denne måten utnytter de spillvarme fra kjølingen. Dette
er nærmere forklart i kapittel 0.

Figur 6-4 Leveransegrenser for fjernkjøling, der også tappevannsleveransen inngår for bygg med en slik løsning

Det er i dette konseptet forutsatt at fjernkjøleleverandør bekoster investering og drift av de lokale
tappevanns-varmepumpene. Dette betyr i praksis at kundene får 70-90% av sitt tappevann gratis (den
andelen som dekkes av de lokale varmepumpene) fordi de samtidig produserer kjøling til
fjernkjølesystemet.

6.5.3

Fjernkjøleveksler og lokale tappevannsvarmepumper i alle bygg

Det antas at alle seks bygg kan kobles til et fjernkjølenett, med en turtemperatur på rundt 8 °C.
Turtemperaturen kan eventuelt holdes lav en periode inntil alle bygg har tilpasset seg en høyere
turtemperatur. Alle byggene har behov for tappevann, men behovet er størst for hotellet. Det
forutsettes at det installeres lokale CO2-varmepumper i alle de seks byggene.
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7 Vurdering av ny konseptløsning i forhold til økonomi, miljø og
effektivitet
Kapittelet tar for seg en LCC-analyse (livssykluskostnader) som er et mål på lønnsomheten til valgt
løsning/investering sammenlignet med en referanse. Videre er det gjennomført en LCA-analyse
(livsløpsvurdering) for å vise klimagassutslipp til valgt løsning, Til slutt er det en drøfting av andre
gevinster en slik løsning kan gi.

7.1 LCC-analysen: Ny konseptløsning kan være attraktiv
7.1.1 Metodisk tilnærming: Leverandørperspektiv og kundeperspektiv
For å vurdere attraktivitet for den valgte kjøleløsningen, har det blitt gjennomført en enkel LCCanalyse. Vi har valgt en analyseperiode på 60 år i denne studien. Det forutsatt en nominell rente på 5
%. Inflasjon er satt til 2 % for drift og investeringer og 1,2 % for inntekter.
For forsyningsanlegget ("fjernkjøleanlegget") er det gjort en tradisjonell lønnsomhetsanalyse basert
på forutsetninger om investeringer i nødvendig anleggsutrustning, samt en pris på kjøling. Det er
forutsatt at fjernkjøleleverandør bekoster både investering i og drift av CO2-varmepumpe. Dette betyr
at disse kundene vil få gratis tappevann for den andelen som er basert på spillvarme fra
kjøleproduksjon. Det er forutsatt at de lokale varmepumpene dekker 80 % av tappevannsbehovet hos
de aktuelle kundene, og at de har en COP på 4,5.

Fjernkjøleveksler

Dumping av
overskuddsvarme

CO2-VP

6 like bygg er tilkoblet fjernkjølenettet
Alle har fjernkjøleveksler + CO2-varmepumpe for tappevann (80%)

Energisentral
Kjølemaskin,
dumpingløsning m.m.

Systemgrense

Figur 7-1 – Systemgrense for LCC-beregning, fjernkjøleanlegg (leverandørperspektiv)

For kundene vurderes lønnsomhet av en ny løsning sammenlignet med en tradisjonell løsning. Dette
gjøres for hele analyseperioden. For kunder som utnytter spillvarme til tappevannsberedning er det
gjort en sammenligning med en referanseløsning basert på fjernvarme.
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7.1.2 Ny konseptløsning kan være økonomisk attraktiv
Det er lagt til grunn en fjernkjølesentral med en installert effekt på 20 MW og en kjøleproduksjon på
18 GWh/år. Det er en grunnlast (kjøling) på rundt 1100 kW, basert på byggene som er forutsatt
tilknyttet anlegget. Med en brukstid på 8760 timer/år utgjør grunnlasten ca. 9,8 GWh som er i
overkant av 50 % av total kjøleproduksjon. Det er behov for å kunne dumpe overskuddsvarme i
perioder med høy kjøleeffektbehov om sommeren. Det er her forutsatt en løsning med bruk av
sjøvann.
Det er forutsatt at frikjøling, som for eksempel kan skje via kjøling mot sjøvann, dekker 35 % av
grunnlasten (rundt 4,5 GWh). Øvrig kjøleproduksjon leveres av en kjølemaskin med en SEER (Seasonal
Energy Efficiency Ratio) på 3,5.
Tabell 7-1 Kjøle- og tappevannsproduksjon, samt el-forbruk

Kjølemaskin
CO2-varmepumper til tappevannsberedning
Frikjøling
Pumper, lys, mm.
Totalt

Kjøleproduksjon
(GWh/år)
11,6
1,7
4,7
0
18,0

Tappevannsproduksjon
(GWh/år)
0
2,2
0
0
2,2

El-forbruk
(GWh/år)
3,5
0,5
0
1,0
5,0

Investeringer i kundesentraler, energisentral og rør er vist i Tabell 7-2. Kostnadsestimatet er basert på
erfaringstall fra FOV. De utvalgte byggene i analysen er lokalisert med kort avstand til hverandre, slik
at kostnader for rør- og rørtraseer kan holdes på et lavt nivå. Det er forutsatt at rørtraseer kan føres
innvendig gjennom byggene. Kundesentralene er tenkt plassert i nærhet til fordelingsnettet for å
redusere antall meter rør.
Tabell 7-2 Investeringer og levetider, energisentral, rørnett og kundesentraler

Rørnett, fjernkjøling
Kundesentraler (6 stk)
CO2-varmepumper (6 stk)
Varmepumper og veksler (20 MW)
Hovedsirkulasjonspumper (3 stk) og annet utstyr
Elektro og styresystem
Sjøvannskrets
Sjøvannsledning
Rørarbeider energisentral
Maskinrom/fellesanlegg
Prosjektering og byggeledelse
Investering
Anleggsbidrag fra kunder
Resulterende investering

Investering
(MNOK)
10,0
3,0
6,0
38,0
7,0
26,0
18,0
12,0
21,0
6,0
22,0
169,0
-30,0
139,0

Levetid
(år)
60
60
20
20
20
30
30
60
60
30
60
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Driftskostnader for fjernkjølesentralen er basert på erfaringstall fra FOV, mens driftskostnader for de
lokale CO2-varmepumpene for tappevann er et overordnet estimat. For elektrisitet er det forutsatt en
tilkobling til høyspentnett for energisentralen. Det er forutsatt en gjennomsnittlig kraftpris på 0,50
kr/kWh.
Tabell 7-3 Driftskostnader, fjernkjøleanlegg

Fjernkjølesentral
CO2-varmepumper (6 stk.)
Leie av areal
Totalt

Drift og
vedlikehold
(MNOK/år)
0,07
0,15
1,50
1,72

El-kostnader
(MNOK/år)
4,2
05
4,2

Inntektene er basert på prisforutsetninger gitt av FOV. Pris på kjøling levert til kunde er regnet ut ved
å sette opp en lønnsomhetskalkyle over investeringskostnader inkludert drift- og vedlikeholdskostnad
ved at kunden installerer eget anlegg. Denne investeringen beregnes nedbetalt i form av en
prismodell fordelt på et energiledd (øre/kWh) og et effektledd (kr/kW, maks effekt pr. måned).
Estimerte investeringskostnader for kundens anlegg er angitt fra Erichsen & Horgen og forslag til
prismodell er utarbeidet av FOV. Det er forutsatt at kunder som installerer CO2-varmepumper ikke
belastes med noen kostnader, og derved er det heller ingen inntekt fra disse.
Tabell 7-4 Inntekter, fjernkjøleanlegg

Energi
Effekt
Totalt

5
6

Pris, fjernkjøling
0,41 kr/kWh
560 kr/kW/mnd6

Inntekt (MNOK/år)
7,4
11,2
18,6

Inkludert i el-kostnad i posten for fjernkjølesentral
Basert på målt maksimal effekt over året
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Basert på de forutsetninger som er lagt til grunn, vil prosjektet ha en tilbakebetalingstid på rundt 16
år. LCC er beregnet til 86 MNOK over analyseperioden (60 år). Resultatet er presentert i Figur 7-2.
Denne analysen forutsetter en stabil inntekt på energi- og effektsalg tilsvarende 20 MW og 18 GWh
hvert år.
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Figur 7-2 Utvikling i livssykluskostnader over anleggets levetid

7.1.3 Kundeløsningene har ulik økonomisk attraktivitet
For å vurdere hvor økonomisk attraktivt det vil være å tilkoble seg ny konseptløsning
(fjernkjøleanlegg), har det blittanalysert tre ulike alternativer for bygg som kun skal ha kjøling, og ett
alternativt der kunden skal ha kjøling men også får installert en tappevannsvarmepumpe. For et nytt
bygg har det blitt vurdert en referanseløsning basert på ny kjølemaskin og tørrkjøler i forhold til ny
konseptløsning, ett alternativt uten CO2-varmepumpe til tappevann (Alt. 1) og ett som inkluderer en
CO2-varmepumpe (Alt. 4). For et bygg som allerede har en kjølemaskin med tørrkjøler har vi sett på et
tilfelle der eksisterende installasjoner er henholdsvis 10 år (Alt. 2) og 20 år (Alt. 3).
De ulike alternativene er listet opp i Tabell 7-5.
For samtlige alternativer er det forutsatt at dimensjonerende kjøleeffekt er 2,5 MW, med et årlig
kjølebehov på 2,25 GWh.
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Tabell 7-5 Oversikt over analyserte kundeløsninger

Alt. 1

Status på bygg
Nytt

Alt. 2

Eksisterende

Alt. 3

Eksisterende

Alt. 4

Nytt

Referanseløsning
Lokal kjølemaskin +
tørrkjøler (ny)
Lokal kjølemaskin +
tørrkjøler (eksisterende)
Lokal kjølemaskin +
tørrkjøler (eksisterende)
Lokal kjølemaskin +
tørrkjøler (ny) + fjernvarme
til tappevann

Ny konseptløsning
Fjernkjøleveksler
Fjernkjøleveksler
Erstatter tørrkjøler med varmeveksling
(dumping) til fjernkjølenett
Fjernkjøleveksler + lokal CO2-varmepumpe
som dekker 80% av tappevannsbehovet

Tabell 7-6 Resultater, ulike alternativer

Nåverdi investering
(MNOK)
Referanse
løsning

Alt. 1: Ny KM vs. FK
Alt. 2a: Beholde KM (10 år) vs. FK
Alt. 2b: Beholde KM (20 år) vs. FK
Alt. 3: Egen KM vs. dumpe til FK
Alt. 4: Ny KM vs. FK + tappevanns-VP

34,1
22,0
29,4
37,0
34,1

Årlige energi- og
effektkostnader (MNOK)

Ny konsept
løsning

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

Referanse
løsning

Ny konsept
løsning

0,4
0,5
0,5
0,5
0,7

2,3
2,3
2,3
3,2
2,4

For de ulike alternativene som er analysert gjelder at en lokal løsning betyr en høy initial investering
for kunden, mens driftskostnadene er relativt lave. Ved tilkobling til den nye konseptløsningen er det
en lav initialkostnad men høyere driftskostnader som følge av kjøp av kjøling. Denne kostnaden
reduseres noe for det alternativet der kunden får installert en lokal CO2-varmepumpe og får store
deler av sitt tappevannsbehov dekket uten kostnad.
Det er viktig å merke seg at LCC-analysen ikke tar hensyn til viktige faktorer som verdi av areal
(takareal og teknisk rom), driftskompleksitet eller leveringssikkerhet.
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Alternativ 1: Nytt bygg, ny kjølemaskin og tørrkjøler vs. Tilkobling til Ny konseptløsning
Dette er et alternativ der en kunde med et nytt bygg står
overfor valget om enten å installere egen kjølemaskin med
tørrkjøler på taket, eller å tilkoble seg fjernkjølesystemet.
Forutsetning for pris på fjernkjøling er gitt i Tabell 7-4.

Tørrkjøler

Lokal kjølemaskin

Utvikling i LCC for de to alternativene er vist i Figur 7-3. Som
det fremgår av denne vil det for en kunde med en
inntjeningshorisont kortere enn 10 år være gunstig å velge
ny konseptløsning fremfor egen kjølemaskin og tørrkjøler.
Verdien av å slippe å installere egen tørrkjøler inngår ikke i beregningen.

Fjernkjøleveksler

Nytt bygg

Trappetrinn i kurve for egen kjølemaskin skyldes behov for reinvesteringer.

Figur 7-3 - Alternativ 1: Nytt bygg, sammenligning av ny konseptløsning og ny lokal kjølemaskin
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Alternativ 2a: Eksisterende bygg, 10 år gammel kjølemaskin/tørrkjøler vs. tilkobling til Ny
konseptløsning
Dette er et alternativ der en kunde med et eksisterende
bygg står overfor valget om enten å beholde egen 10 år
gammel kjølemaskin og reinvestere i en tilsvarende når
levetiden er over, eller å tilkoble seg fjernkjølesystemet.
Forutsetning for pris på fjernkjøling er gitt i Tabell 7-4.

Tørrkjøler

Lokal kjølemaskin,
10 år gammel

Utvikling i LCC for de to alternativene er vist i Figur 7-4.
Som det fremgår av denne er ikke ny konseptløsning
konkurransedyktig i forhold til å beholde lokal
kjølemaskin. Verdien av å slippe å kunne frigjøre areal
der tørrkjøleren er installert i dag inngår ikke i beregningen.

Fjernkjøleveksler

Eksisterende
bygg

Trappetrinn i kurve for egen kjølemaskin skyldes behov for reinvesteringer.

Figur 7-4 – Alternativ 2a: Eksisterende bygg, sammenligning av ny konseptløsning og 10 år gammel kjølemaskin
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Alternativ 2b: Eksisterende bygg, 20 år gammel kjølemaskin/tørrkjøler vs. tilkobling til Ny
konseptløsning
Dette er et alternativ der en kunde med et
eksisterende bygg står overfor valget om enten å
reinvestere i ny kjølemaskin, eller å tilkoble seg ny
konseptløsning (fjernkjøling). Forutsetning for pris på
fjernkjøling er gitt i Tabell 7-4.

Tørrkjøler

Lokal kjølemaskin,
20 år gammel

Fjernkjøleveksler

Utvikling i LCC for de to alternativene er vist i Figur
Eksisterende
7-5. For en kunde med en inntjeningshorisont kortere
bygg
enn 6 år være gunstig å velge ny konseptløsning
fremfor egen kjølemaskin og tørrkjøler. Verdien av å kunne frigjøre areal der tørrkjøleren er installert i
dag inngår ikke i beregningen.
Trappetrinn i kurve for egen kjølemaskin skyldes behov for reinvesteringer.

Figur 7-5 - Alternativ 2b: Eksisterende bygg, sammenligning av ny konseptløsning og 20 år gammel kjølemaskin
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Alternativ 3: Eksisterende bygg, lokal tørrkjøler vs. dumping til Ny konseptløsning
Dette er et alternativ der en kunde med et eksisterende
bygg står overfor valget om enten å investere i ny
tørrkjøler, eller å tilkoble seg fjernkjølesystemet for
dumping av varme fra kjøleprosessen. Forutsetning for
pris på fjernkjøling er gitt i Tabell 7-4. I og med at
kunden her dumper en større mengde spillvarme enn
situasjonen er for en kunde som har en kjøleveksler, må
det kjøpes mer fjernkjøling.

Tørrkjøler
Lokal kjølemaskin
Lokal kjølemaskin
Fjernkjøleveksler
Eksisterende
bygg

Utvikling i LCC for de to alternativene er vist i Figur 7-6.
Som det fremgår av denne, er ikke ny konseptløsning attraktiv med de gitte forutsetningene. På den
annen side er ikke verdien av å frigjøre areal der tørrkjøleren i dag er installert tatt med.
Trappetrinn i kurve for egen kjølemaskin skyldes behov for reinvesteringer.

Figur 7-6 - Alternativ 3: Eksisterende bygg, sammenligning av ny konseptløsning (erstatter tørrkjøler) og eksisterende
løsning med tørrkjøler
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Alternativ 4: Eksisterende bygg, lokal tørrkjøler vs. Ny konseptløsning + CO2-varmepumpe til
tappevann
Tørrkjøler
Dette er et alternativ der en kunde med et nytt bygg
står overfor valget om enten å investere i kjølemaskin og
tørrkjøler, eller å tilkoble seg fjernkjølesystemet og
samtidig få gratis tappevann (80%) fra en lokal CO2varmepumpe. Fjernvarme besørger de resterende 20%
av tappevanns-forbruket. For å kunne undersøke dette
caset ser vi på et hotellbygg som i tillegg til å ha et
kjølebehov også har et tappevannsbehov.

Lokal kjølemaskin,

CO2-VP
(80%
tappevann)

FKveksler

Nytt bygg

Forutsetning for pris på fjernkjøling er gitt i Tabell 7-4. For fjernvarme som skal forsyne den andelen
varmepumpen ikke dekker, er det forutsatt en pris på 0,57 kr/kWh. Dette er basert på dagens priser
for fjernvarme i Oslo.
LCC for de to alternativene er vist i Figur 7-6. Som det fremgår av denne, bør kunden med de gitte
forutsetningene velge ny konseptløsning, da dette vil være gunstig allerede fra start av.
Trappetrinn i kurve for egen kjølemaskin skyldes behov for reinvesteringer.
I alternativ 4 får kunden 80 % av tappevannet sitt gratis. Tappevannsforbruket i dette eksempelet er
betydelig (2 GWh/år) i forhold til kjøleforbruket (2,25 GWh/år), noe som gjør det ideelt å velge den
nye konseptløsningen med CO2-varmepumpe til tappevannsproduksjon.

Figur 7-7 Alternativ 4: Nytt bygg. Ny konseptløsning inkluderer CO2-varmepumpe for tappevann.
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7.2 LCA-analysen: Ny konseptløsning er klimavennlig
For å vurdere miljøpåvirkningen for en ny konseptløsning har det blitt gjennomført en enkel
livsløpsanalyse (LCA) for en tidshorisont på 60 år. Det er i denne analysen beregnet globalt
oppvarmingspotensial (GWP7), målt i CO2-ekvivalenter. Andre miljøfaktorer er ikke vurdert.
NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger angir retningslinjene for utarbeidelse av
klimagassberegninger for bygninger og bygningsdeler. Klimagassutslippene gjennom livsløpet er
lineært organisert i moduler fra A til D, som vist på figuren under. Klimagassberegningens
systemgrense definerer hvilke moduler (deler av livsløpet) som er inkludert i den enkelte
beregningen.

Figur 7-8: Oversikt over moduler som inngår i et livsløp

7.2.1 Klimagassdata for materialer og energivarer
Tilgjengelig klimagassdata for teknikk er begrenset og det er få produkter det finnes
miljøvaredeklarasjoner (EPD) for. For noe utstyr er det brukt EPDer for tilsvarende produkter og
ekstrapolert data for riktige dimensjoner. Klimagassberegningene for materialer er begrenset til
produksjonsfasen (A1-A3). Transport av materialer og avhending er ikke medtatt i beregningene. For
energibruk i drift er det gjort forenklede beregninger for analyseperioden. Ved utløpt levetid er det
beregnet utskiftninger tilsvarende halvparten av hele produktets GWP.

7

GWP: Global Warming Potential
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Klimagassdata for materialer:
•
•
•
•
•

Rustfrie stålrør: Beregnet i EHs klimagassverktøy for VVS, basert på generiske data fra
www.oekobaudat.de: 4.2.03 Metals / Stainless steel / Stainless steel tap water tubes
Rørisolasjon: EPD for Armcell cellegummi
Fjernkjølerør, preisolerte: Data hentet fra LCA-beregning utført av FOV for anlegg på Furuset
Kjølemaskiner: Generiske data – MDEGD, Donnee par default, water chiller, HVAC, French
average
Tørrkjølere: Generiske data – MDEGD, Donnee par default, Dry cooler, for air

Klimagassdata for energivarer:
•
•
•
•

Strøm med norsk forbruksmiks (NS 3720):
Strøm med europeisk forbruksmiks (NS 3720):
Fjernvarmemiks oppgitt av FOV med norsk strømmiks:
Fjernvarmemiks oppgitt av FOV med europeisk strømmiks:

18 g/kWh
136 g/kWh
14 g/kWh
21 g/kWh

7.2.2 Metodisk tilnærming: Referanseløsning og ny konseptløsning
To ulike løsninger er vurdert – referanseløsning (se kapittel 5.3) og ny konseptløsning (se kapittel 6.5).
Referanseløsningen består av seks lokale kjølesentraler med kjølemaskiner, tørrkjølere, varmeveksler
for frikjøling og akkumulatortanker. Den nye konseptløsningen består av en kjølesentral med
kjølemaskin og en dumpeløsning, et distribusjonsnett og seks kundesentraler med fjernkjølevekslere,
varmeveksler, CO2-varmepumpe og akkumulatortanker. Resulterende energiforsyning er vist i Tabell
7-7.
Tabell 7-7 - Energibehov og hvordan dette dekkes for Referanseløsning og Ny konseptløsning

Alle tall i GWh/år
ENERGIBEHOV
Kjøling
Tappevann
KJØLEPRODUKSJON
Sentral produksjon
Lokale kjølemaskiner
Lokale CO2-varmepumper
VARMEPRODUKSJON
Tappevann, fjernvarme
Tappevann, CO2-VP
ENERGIBRUK
Strøm
Fjernvarme

Referanseløsning

Ny konseptløsning

18,0
2,7

18,0
2,7

18,0

16,3
-

-

1,7

2,69
-

0,54
2,15

4,00
2,69

4,11
0,54

7.2.3 Ny konseptløsning reduserer klimagassutslippet
Det er beregnet klimagassdata for de to ulike løsningene (referanseløsning og ny konseptløsning) med
to ulike forutsetninger for klimagassutslipp fra el-produksjon basert på hhv. norsk og europeisk elmiks. I beregningen for ny konseptløsning er det antatt at utslipp forbundet med fjernvarme faller
bort tilsvarende andelen i redusert fjernvarmeforbruk. For Oslo, som har fjernvarme basert på
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avfallsforbrenning, vil ikke redusert forbruk av fjernvarme i sommerperiodene gi et redusert utslipp i
Oslo by, da avfall uansett må håndteres selv om det ikke er et varmebehov.
Tabell 7-8 og Figur 7-12 viser resultatene, fordelt på materialer og energibruk, totalt, samt spesifikk
GWP for én kWh levert energi.
Tabell 7-8 Beregnet GWP for de to løsningene, to ulike forutsetninger for el-miks

Referanseløsning

Norsk el-miks

Europeisk el-miks

Ny konseptløsning

Materialer
Energiforbruk
Totalt
Spesifikt

1 033 tCO2ekv.
4 883 tCO2ekv.
5 916 tCO2ekv.
5,5 gCO2ekv./kWh

Materialer
Energiforbruk
Totalt
Spesifikt

2 033 tCO2ekv.
6 560 tCO2ekv.
8 593 tCO2ekv.
8,0 gCO2ekv./kWh

Materialer
Energiforbruk
Totalt
Spesifikt

1 033 tCO2ekv.
34 170 tCO2ekv.
35 203 tCO2ekv.
32,6 gCO2ekv./kWh

Materialer
Energiforbruk
Totalt
Spesifikt

2 033 tCO2ekv.
35 963tCO2ekv.
37 996 tCO2ekv.
35,3 gCO2ekv./kWh

25

CO2 -ekvivalenter (g/kWh)

Norsk strøm-miks

20,6

Europeisk strøm-miks

20

13,9
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10

9,9

9,9
6,8
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0,1
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2,2

0

Spillvarme fra Utkoblbare el-kjeler
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VP kloakk
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Sum fjernvarme
FOV

Figur 7-9 - CO2-ekvivalenter pr. innsatsfaktor og totalt

Differansen mellom referanseløsning og ny konseptløsning er omtrent uendret når vi beregner med
henholdsvis norsk og europeisk strømmiks. Dette skyldes at den største forskjellen mellom de to
løsningene er behovet for fjernvarme til oppvarming av tappevann (se Tabell 7-7). Innsatsfaktorene i
FOV sitt fjernvarmeanlegg i Oslo er vist i Figur 7-10.
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Innsatsfaktorer fjernvarme
Fortum Oslo Varme
Spillvarme fra avfallsforbrenning

90 %

Utkoblbare el-kjeler

5%

Pellets

2%

Bioolje

0,30 %

VP kloakk

2%

LNG

0,70 %
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Figur 7-10 - Innsatsfaktorer i fjernvarmeanlegget til Fortum Oslo Varme

I og med at det i første rekke er endret forbruk av fjernvarme som skiller de to løsningene, er
utslippsfaktoren for fjernvarme viktig for beregningsresultatet. Utslippsfaktorer pr. innsatsfaktor og
totalt for FOV sitt fjernvarmeanlegg i Oslo er vist i Figur 7-11.
Som Figur 7-10 viser, er det spillvarme fra avfallsforbrenning som dominerer varmeproduksjonen i
FOV sitt fjernvarmeanlegg i Oslo. Utslippet fra spillvarme har derfor stor innflytelse på resulterende
utslippsfaktor. Utslippsfaktoren for spillvarme fra avfallsforbrenning (11 g/kWh) er beregnet i henhold
til NS3720, basert på informasjon fra FOV.

Energibruk

GWh/år
8,00
7,00

6,00
5,00

4,00
Fjernvarme

3,00

Strøm

2,00
1,00

0,00
Referanseløsning

Ny konseptløsning

Figur 7-11 -Resulterende energibruk, referanseløsning og ny konseptløsning

Som det fremgår av Tabell 7-7, og som vist i Figur 7-11, har referanseløsningen fem ganger større
forbruk av fjernvarme enn ny konseptløsning. Dette skyldes at de lokale CO2-varmepumpene bidrar
med 80 % av tappevannsproduksjonen. Den nye konseptløsningen gir derfor en total besparelse på
rundt 2700 tonn CO2-ekvivalenter med norsk strømmiks, og 2850 tonn CO2-ekvivalenter med
europeisk strømmiks. Med norsk strømmiks er den relative besparelsen 31 %, mens den med
europeisk strømmiks er 7,5 %. Dette er illustrert i Figur 7-12.
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Beregnet klimagassutslipp (LCA)
40 000

Referanseløsning
Ny kons eptløsning
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Figur 7-12: GWP (Global Warming Potential) for ny konseptløsning sammenlignet med referanseløsning, tidshorisont 60 år

Klimagassutslippene for materialer utgjør for de fire casene henholdsvis 17 %, 24 %, 3 % og 5 % av de
totale utslippene. Den nye konseptløsningen medfører halvparten så stor klimapåvirkning som
referanse løsningen, og differansen skyldes hovedsakelig behovet for tørrkjølere for sistnevnte.

7.3 Ny konseptløsning er energieffektiv og frigjør verdifullt takareal
7.3.1 Kan frigjøre stort takareal i sentrumsområder
Dersom byggene skulle hatt tørrkjølere på taket, ville det beslaglegge et areal på minimum 150 m2 for
hvert av dem, til sammen nesten 1000 m2. Dette er attraktive arealer som alternativt kan benyttes til
formål som lokal elektrisitetsproduksjon (solceller), til fordrøyning av regnvann og/eller til rekreasjon.

7.3.2 Mulig å oppnå betydelig grad av energieffektivisering
Gjenvinning av varme fra kjøleprosessen i form av lokal tappevannsproduksjon er en energieffektiv
løsning.
Behovet for "kjøpt energi" i form av elektrisitet og fjernvarme vil reduseres med rundt 30 % (se Tabell
7-9). Dette skyldes primært at behovet for fjernvarme til tappevann reduseres ved at CO2varmepumpene kan produsere mye av tappevannet basert på spillvarme fra kjøleproduksjonen.
Tabell 7-9 – Energibruk, Ny konseptløsning sammenlignet med referanseløsning

ENERGIBRUK (GWh/år)
Elektrisitet
Fjernvarme
Sum kjøpt energi

Referanseløsning
4,0
2,7

Ny konseptløsning
4,1
0,5

Differanse
+0,1
-2,2

6,7

3,6

-2,1

52

Som det fremgår av Tabell 7-9 vil elektrisitetsforbruket øke noe med ny konseptløsning, mens
fjernvarmeforbruket reduseres. I og med at fjernvarmen i Oslo i stor grad er basert på spillvarme fra
avfallsforbrenning, og det er et betydelig varmeoverskudd om sommeren, så vil ikke ny
konseptløsning være særlig bedre enn referanseløsningen i forhold til spart primærenergi. Hadde
dette derimot vært et område uten fjernvarme eller der fjernvarmeproduksjonen ville krevet innsats
av primærenergi i form av for eksempel strøm eller biobrensel, vil det være en betydelig gevinst med
den nye konseptløsningen.

7.3.3 Mer boligareal ville økt gjenvinningsgraden
I området rundt Oslo Sentralstasjon har byggene et langt større kjølebehov enn behov for tappevann.
Selv om det er en del hoteller i området med et behov for tappevann, har også disse behov for kjøling.
Det vil derfor være mer optimalt å sammenstille kontorbygg eller forretningsbygg med boliger som
ikke har et kjølebehov, men et rent tappevannsbehov. Dette vil gi en mer optimal energibalanse da
det er ønskelig å gjenvinne energi til tappevannsproduksjon. I det analyserte knutepunktsområdet
rundt Oslo Sentralstasjon utgjør grunnlast kjøling 54 % av det totale kjølebehovet, og det er mulig å
gjenvinne ca. 9 % av energien fra kjøleprosessen til tappevannsproduksjon for de 6 byggene som er
undersøkt. Sett i forhold til grunnlast kjøling er det mulig å gjenvinne rundt 16 % av energien.
Figur 7-13 illustrerer hvordan spillvarmen fra kjøleprosessen om vinteren er høy og stabil
sammenlignet med behovet for tappevann for det analyserte byggene rundt Oslo Sentralstasjon. På
vinterstid vil det kun være en grunnlast kjøling, og det er gjenvunnet energi fra dette kjølebehovet vi
kan benytte oss av til tappevannsproduksjon gjennom hele året.

Figur 7-13 - Ukeprofil for vinter, ny konseptløsning rundt Oslo Sentralstasjon

Figur 7-14 illustrerer hvordan spillvarmen fra kjøleprosessen om sommeren er høy sammenlignet med
behovet for tappevann for området rundt Oslo Sentralstasjon. På sommerstid vil det være et stort
behov for kjøling, mens tappevannsbehovet er omtrent som på vinteren. Dette reduserer selvsagt
andelen energi som kan gjenvinnes fra kjøleprosessen.
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Figur 7-14 - Ukeprofil for sommer, ny konseptløsning rundt Oslo Sentralstasjon

For å illustrere potensialet for gjenvinning i et annet område enn det som er analysert, er det gjort en
enkel analyse med en mer optimal sammensetning av bygg for den nye konseptløsningen. Med mer
optimal menes her en økt utnyttingsgrad av prosessvarme fra kjøling.
Gitt et areal på 60 000 m2 kontorbygg vil rundt 90 000 m2 boligareal være gunstig i forhold til mulighet
for gjenvinning av spillvarme fra kjøleproduksjonen. Tabell 7-10 viser resultatene med en slik
sammensetning av kontorer og boliger, sammenlignet med den faktiske sammensetningen av de
utvalgte byggene i knutepunktsområdet rundt Oslo Sentralstasjon. Ut fra tabellen ser man at det er
mulig å gjenvinne nesten 100 % av energien fra kjøling grunnlast til produksjon av tappevann med en
CO2-varmepumpe.
Tabell 7-10 - Utnyttelse av spillvarme for Ny konseptløsning og en optimal løsning

Gjenvunnet varme fra
totalt kjølebehov [%]

Gjenvunnet varme fra
grunnlast kjøling [%]

Faktisk
sammensetning av
bygg

Optimal
sammensetning av
kontorer og boliger

Faktisk
sammensetning av
bygg

Optimal
sammensetning av
kontorer og boliger

9%

54 %

16 %

99 %

Ved en sammensetning av bygg med en høy andel boliger som beskrevet over, vil tappevannsbehovet
om vinteren overstige tilgjengelig spillvarme fra kjøleproduksjonen. Dette er illustrert i Figur 7-15. For
å kunne dekke så mye av tappevannsbehovet som mulig, vil det være behov for en akkumulatortank
som kan lades på natten når tilgengelig spillvarme overstiger tappevannsbehovet. Det vil uansett
være behov for en tilleggsløsning for tappevannsberedning, for eksempel fjernvarme.
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Figur 7-15 - Ukeprofil for vinter, optimal løsning med kontorer og boliger

Figur 7-16 viser forholdet mellom spillvarme fra kjøleprosessen og tappevannsbehovet sommerstid
for den samme sammensetningen av bygg. Også her vil det være nødvending med en løsning med
akkumulator for å dekke behovet for tappevannseffekt på morgenen.

Figur 7-16 - Ukeprofil for sommer, optimal løsning med kontorer og boliger
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8 Løsningens/teknologiens markedspotensial
For at nye løsninger skal bli tatt i bruk er det nødvendig at kundene eller markedet ønsker å ta dem i
bruk. Det er derfor blitt undersøkt rammevilkår og markedspotensial for valgt løsning for å
undersøke hvor det muligens kan oppstå utfordringer. Det blir også undersøkt hvordan
miljøsertifisering blir påvirket av valgt løsning.

8.1 Muligheter ved bruk av ny teknologiløsning
De aller fleste kontor- og forretningsbygg har et kjølebehov som skal dekkes, og dette krever ofte
installasjon av tørrkjølere på tak eller boring av brønner for dumping av spillvarme fra
kjøleproduksjon. I en by som Oslo, som har utfordringer med håndtering av overvann, har takarealene
blitt mer verdifulle de siste årene da man kan fordrøye nedbør ved bruk at blå/grønne tak. Samtidig
har flere byggeiere et ønske om å kunne nyttiggjøre seg av takarealene til eksempelvis takterrasser
med takhager eller til produksjon av elektrisitet ved å installere solceller. I tillegg har Oslo kommune
sett et behov for å koordinere prosjekter i grunnen da det i tiden fremover vil være behov for å utvide
kapasitet på tunnelbasert kollektivtransport for å møte befolkningsvekst og klimautfordringer. I Oslo
by har man dermed en utfordring når det kommer til dumping av spillvarme fra kjøleproduksjon via
tak eller grunn.
I denne konseptstudien har man kommet frem til en løsning som vil fjerne behovet for dumping av
spillvarme lokalt. Konseptet sørger i stedet for at mest mulig spillvarme blir gjenvunnet til bygg som
har behov for varme. Bygg som utnytter seg av konseptet i denne studien vil få frigitt takareal hvis de
har tekniske installasjoner for kjøleproduksjon og dumping på tak (se kapittel 7.3.1). Bygg som har
installasjoner i tekniske rom i kjeller for kjøleproduksjon og vekslere mot brønner vil også få frigjort
areal ved å benytte seg at den nye konseptløsningen.
Det er vanskelig å sette verdien på å frigi disse arealene. I dagens marked er flere som ønsker å heve
energimerket på sine bygg for å øke attraktivitet og verdi på sine bygg. Dette kan blant annet gjøres
ved å installere solceller på tak, noe som kan være krevende å få til med tanke på plass hvis taket
allerede er fullt at tekniske installasjoner for kjøleproduksjon. Hvordan den nye konseptløsningen
påvirker energimerke og andre sertifiseringsordninger direkte er omtalt i avsnitt 8.3. For andre
byggeiere kan det gi en økt verdi ved å kunne tilby sine leietakere en takterrasse med utsikt over
byen. En utfordring byggeiere også møter på er et økt kjølebehov i sine bygg da flere og flere bygg har
en fortetting av arbeidsplasser for å møte byens vekst. Dette kan medføre at tekniske installasjoner
for kjøleproduksjon og dumping må økes, noe som kan være svært kostnads- og plasskrevende for
eksisterende bygg.
Kjellerarealer i sentrumsområdet har også blitt mer verdifulle. Med økt fokus på klima og
klimautfordringer ønsker flere av oss å sykle til jobb. Ved å frigjøre kjellerareal har byggeier mulighet
til å gjøre om store deler av sine tekniske rom til eksempelvis sykkelparkering med garderober.
Alternativt kan kjellerareal benyttes til blant annet treningsrom eller parkering med el-billading. Dette
vil også for en byggeier heve verdien på sine lokaler betraktelig i en sentrumskjerne og ellers hvor
man har et sentrums knutepunkt.
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Fremover så vil det trolig bli behov for mange byggeiere å skifte ut kuldemedie i sine kjølemaskiner.
Det stilles etter hvert meget strenge krav til kuldemediehåndtering, og mange syntetiske kuldemedier
skal fases ut på grunn av negative miljøeffekter (høy GWP8-faktor). Det vil gjøre det nødvending å
skifte ut kjølemaskiner, og derved skape et rom for alternative løsninger. Det vil derfor være et
marked for løsninger som minimerer takareal samtidig som det er en miljømessig god løsning.

8.2 Prismodell som verktøy for samhandling kunde/leverandør
Kjøling er et effektprodukt, og det er behovet for høy effekt i korte tidsintervaller som gjør at kjøling
fort blir et svært dyrt produkt. Ved dimensjonering av et kjøleanlegg til et bygg tar man utgangspunkt
i hvor stort kjølebehovet til bygget er ved dimensjonerende utetilstand ved full belastning i lokalene.
Det vil gi maksimalt utslag for effektbehov til kjøling. Da det sjeldent oppstår en slik situasjon, med
dimensjonerende utetemperatur og full belastning i lokalene, bør man redusere det dimensjonerte
effektbehovet med en samtidighetsfaktor fra 0-1. Denne faktoren er vanskelig å anslå, slik at mange
sikrer seg ved å bruke en høyere samtidighetsfaktorer enn det som trolig oppstår i bygget ved
dimensjonerende utetilstander. Dette medfører at mange kjøleanlegg blir overdimensjonert og
oppnår aldri full effekt.
Dimensjonering og bygging av sentralt produksjons- og distribusjonssystem for kjøling, blir i stor grad
påvirket av hvordan kjøleanlegg i bygg er prosjektert (installert effekt basert på prosjektert
tilluftstemperatur/isvannstemperatur) og hvordan anlegget/bygget blir driftet. Både kunde (eier av
næringsbygg) og leverandør av fjernkjøling har interesse av at anlegg (kjøleanlegg i bygg, samt
produksjon og distribusjon til leverandør) blir prosjektert og driftet slik at energisystemet som helhet
blir utnyttet optimalt.
Det mest effektive virkemiddel for å stimulere til ønsket fokus og interesse for samhandling er å gi
både kunde og leverandør en mulighet for økonomisk gevinst/tap, som utløses gjennom en
prismodell som premierer/ «straffer» ut fra avtalte kriterier. I dette prosjektet ble temaet diskutert
med samarbeidspartnerne, som bekrefter at det enkleste og mest effektive virkemiddelet er
økonomiske konsekvenser for å prioritere tiltak i eget bygg.
Basert på analyser og informasjon omtalt i kapittel 4, 5 og 6 kan man konkludere med at prismodell
for kjøling bør inneholde elementer som påvirker følgende:
•

•
•

Makseffekt prosjektert for kjøleanlegg i bygg bør dimensjoners slik at det blir så reelt som
mulig. Produksjonsanlegget må dimensjoneres for å dekke bestilt maksimal effekt. Det er
derfor gunstig for både kunde og leverandør å finne riktig nivå.
Turtemperatur på kjølekrets i bygget bør være på 10 °C eller høyere.
Kjølekretsen i et bygg bør prosjekteres slik at anlegget utnytter kjøling levert til bygget i størst
mulig grad. Det er mulig å etablere systemer slik at bygget klarer å oppnå en ΔT på 10 °C på
kjølekretsen.

Det er normalt i Norge å utforme prismodeller for energileveranse tilsvarende en leveranse av
elektrisk kraft. Følgelig blir ofte fjernkjøling tilbudt fra ulike aktører i store byer i Norge i dag basert på
en prismodell bestående av et effektledd (kW abonnert effekt) og et energiledd (øre/kWh).

8

GWP: Global Warming Potential
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Da fjernkjøling ikke er underlagt konsesjon stilles det ingen konkrete krav til utforming av prismodell.
Ved forhandling om en kjøleleveranse blir det viktig at kunde kan fremvise et teknisk konsept og
estimert investering på hva kunden har mulighet til å realisere og drifte selv. Fjernkjøleprisen må
kunne konkurrere med kundens alternativ.
Med erfaringene fra dette prosjektet og dialog med samarbeidspartnerne, ser FOV det aktuelt å
utforme en prismodell for kjøling som vil bestå av følgende ledd:
•

•

•

Effektledd (kr/kW) – Bestilt effekt de første årene benyttes som grunnlag de første årene,
men etter hvert vil det være mer aktuelt at kunde betaler for maks registrert effekt. FOV må
utvikle en modell for å gi kunden en stimuli for å redusere makseffekt. Dette kan gjøres ved å
innføre en temperaturbonus/avgift i forhold til avtalt temperaturbehov for kjøling. Denne
type insitament er benyttet i prismodeller ved fjernkjøleleveranser i Sverige. Det er effekt
som er kostnadskrevende, så effektleddet vil representere den største andelen av total
energipris.
Energiledd (øre/kWh) – Det forbruksavhengige leddet vil representere en mindre andel av
total energipris. FOV ser mulighet for å kunne differensiere energileddet over året. På samme
måte som en kunde selv ville ha kunnet produsere kjøling til en gunstig pris i deler av året,
f.eks. ved lave kraftpriser eller ved mulighet til frikjøling vår/høst kan det være aktuelt å
variere energileddet ut fra hvilken produksjonsteknologimiks FOV vil ha for området der
kunden er etablert.
Initialkostnad (kr før oppstart) – Mange kunder ønsker å kunne redusere energiprisen på
kjøling ved å ta noe av investeringen som en initialkostnad. Da bestilt effekt hos kunde
representerer en investeringskostnad ved å realisere et eget anlegg, vil kunde kunne velge å
betale en del av denne investeringen som en initialkostnad, slik at effektleddet kan bli
tilsvarende redusert.

Viktigste funn fra denne studien relatert til innspill på prismodell er at det med en kjøleleveranse i
enda større grad enn ved en varmeleveranse er viktig å sikre at kunde har et kjøleanlegg prosjektert
for temperatur i kjølenettet, og at kunde gjennom en bonusordning kan bli stimulert til å utnytte
kjølingen levert til bygget.

8.3 Utfordringer med dagens energimerkeordninger
Innenfor temaet energi og miljø er det et fåtall eksisterende merke- og sertifiseringsordninger som i
praksis avgjør hvor attraktivt et bygg er i markedet. I praksis er det per juni 2020 følgende ordninger
som benyttes:
•
•

•

Energimerkeordning: Denne er obligatorisk for alle byggeiere. Ordningen gir en karakter fra A
til G avhengig av levert energi (kWh/år)
BREEAM-NOR 2016: Dette er en frivillig ordning som gir en samlet score/karakter basert på
en rekke temaer. Energi er det enkelttemaet som betyr mest. Karakter fra
energimerkeordning betyr mye i beregningen. Ordningen har enkelte regneregler som ikke er
omforent i norsk standard (NS 3031).
Futurebuilt: Dette er en frivillig ordning som er tatt i bruk i enkelte byområder, deriblant Oslo.
Har enkelte egne regneregler som ikke er omforent i norsk standard (NS 3031), bl.a.
muligheten for å trekke fra eksportert energi når energiytelsen beregnes.
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Det er alltid stor diskusjon rundt regler og forutsetninger som ligger til grunn for slike ordninger.
Ordningene revideres også med ujevne mellomrom. Det er forventet ny Energimerkeordning fra
2021. Det er også forventet en ny revisjon av BRREAM-NOR i løpet av 2021. Vurderingene i denne
rapporten er gjort for dagens ordninger da alt annet ville vært spekulasjoner.
Figur 8-1 viser de ulike beregningspunktene for energiytelse av et bygg (fra TS 3031:2016).

Figur 8-1: Beregningspunktene for energiytelse av et bygg (fra TS 3031:2016)

8.3.1 Energimerkeordning
Karakter i energimerkeordningen beregnes ut fra levert energi i henhold til NS 3031:2014 (grensesnitt
C i figur), regnet som kWh/m2 oppvarmet BRA. I praksis betyr det at all energileveranse fra eksterne
systemer, som elektrisitet og fjernvarme, regnes i helhet inn, mens for en lokal varmepumpe så
regnes kun elektrisitet til varmepumpa. For fjernkjøling skal det benyttes en kjølefaktor begrenset til
2,7. Følgende er hentet fra veileder til energimerkeforskriften;
"Systemvirkningsgrader for fjernkjøling og frikjøling behandles i den juridiske veiledningen til § 10.
Utdrag fra veiledningen til § 10:
NS 3031 gir ikke klar anvisning for hvordan man skal beregne fjernkjøling og frikjøling. Det åpnes
derfor for at bygninger med fjernkjøling kan forutsette at kjølebehovet dekkes av lokal
kjøleinstallasjon. Man kan ved merkeberegning av frikjøling eller fjernkjøling regne dette som bruk av
lokal kjølemaskin, begrenset av kjølefaktor 2,7 som er oppgitt i NS 3031:2007, tillegg B.11, selv om
kjølefaktorene spesielt ved frikjøling kan være langt høyere."
Dette gjelder ikke for fjernvarme.
Beregninger
Tabell 8-1 viser beregnet mengde levert energi og resulterende karakter. For mer utfyllende
energiberegninger, se vedlegg B.
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Tabell 8-1: Beregnet levert energi med tilhørende energikarakter, referanseløsning og ny konseptløsning

Bygg
Kontor - nybygg
Bolig - nybygg
Hotell
Forretning

Fjernvarme og lokal kjølemaskin
(referanse)
Levert energi
(kWh/år)
Energimerke
111
B
98
C
162
B
165
C

Ny konseptløsning
Levert energi
(kWh/år)
111
77
141
165

Energimerke
B
A
A9
C

Det fremgår av resultatene at det er i bygg med betydelig tappevannsbehov, hotell og boliger, at den
nye konseptløsningen har en betydelig effekt på karakteren. Bruk av CO2-varmepumpen alene gjør at
levert energi til tappevann reduseres såpass at man da vil oppnå en A (eller tilnærmet A for hotell).

8.3.2 BREEAM-NOR 2016
Det er i denne rapporten fokusert på kapitlene i Ene 01 Energieffektivitet og Ene 04 Energiforsyning
med lavt klimagassutslipp i BREEAM-NOR manualen. Av disse er Ene 01 den viktigste med inntil 12
oppnåelige poeng, mens på Ene 04 er mulig å oppnå to poeng. For å oppnå nivået Excellent må man
minst ha seks poeng på Ene 01 og ett poeng på Ene 04, mens for Outstanding er det hhv. åtte og ett
poeng som gjelder.
Poeng tildelt i Ene 01 har en direkte sammenheng med energimerkeberegning. Jo bedre prosentvis
man er i forhold til karakteren C avgjør score.
Poeng i Ene 04 er mer komplisert, da det avhenger blant annet av hvilke energikilder som benyttes i
en eventuell fjernvarmeproduksjon. Regelverket (kriterier og samsvarsnotater) i BREEAM-NOR er her
ganske uklart og fortsatt åpent for ulike tolkninger. Fortum Oslo Varme mener at den svært høye
andelen med fornybare og karbonnøytrale energikilder som benyttes i norsk fjernvarme, Oslo
inkludert, tilsier at det minimum skal tildeles ett poeng her.
Tabell 8-2: Poengberegning i BREEAM-NOR, referanseløsning og ny konseptløsning

Bygg

Kontor - nybygg
Bolig - nybygg
Hotell
Forretning

Ene 01
Fjernvarme og
Ny
lokal kjølemaskin
konseptløsning
(referanse)
5
5
4
9
7
8
5
5

Ene 04
Fjernvarme og
Ny
lokal kjølemaskin
konseptløsning
(referanse)
1
1
1
1
1
1
1
1

Som for Energimerkeordningen er det også her i bygg med betydelig tappevannsbehov at den nye
konseptløsningen gir uttelling i Ene 04, og som også muliggjør nivået Outstanding. Som for beregning
av energikarakter gir ikke slike løsninger noen uttelling for kontorer og forretninger.

9

Tilnærmet
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8.3.3 Futurebuilt
Futurebuilt har en egen metode for å beregne energiytelse til et bygg. De opererer med to kategorier
(nivåer); Nesten nullenergibygg og Plusshus. Beregningspunktet er levert energi (C i Figur 8-1) og det
benyttes følgende egendefinerte regler:
•
•

Fornybar elektrisitet skal produseres lokalt (tomt eller på bygg). Overskuddsproduksjon som
sendes ut på nett skal komme til fratrekk
Fornybar termisk energi kan produseres eksternt, og det skal benyttes følgende
vektingsfaktorer:
o Fjernvarme: 0,43
o Bio:
0,37
o Fjernkjøling: 0,37

For nesten nullenergibygg skal vektet levert energi (kWh/m2/år) ikke overstige gitte verdier, som
varierer avhengig av byggkategori:
•
•
•
•

Boligblokk:
Kontor:
Forretning:
Hotel:

40 kWh/m2/år
40 kWh/m2/år
50 kWh/m2/år
60 kWh/m2/år

For plusshus skal det over året for alle type bygg være et overskudd av på minst 2 kWh/m2.
Tabell 8-3 under viser beregnet vektet energimengde, før fratrekk fra eventuell egenprodusert
eksportert elektrisitet.
Tabell 8-3: Beregnet vektet energimengde, referanseløsning og ny konseptløsning

Bygg

Kontor - nybygg
Bolig - nybygg
Hotell
Forretning

Referanseløsning - Fjernvarme
og lokal kjølemaskin
(kWh/m2/år)
88,9
59,2
113,4
128,6

Ny konseptløsning
(kWh/m2/år)
75,0 *
55,4
91,7**
96,1***

* her er det fratrukket 13,9 kWh/m2/år for levert kjøling til eksternt nett
** her er det fratrukket 17,9 kWh/m2/år for levert kjøling til eksternt nett
*** her er det fratrukket 32,5 kWh/m2/år for levert kjøling eksternt nett

Uten egenproduksjon av elektrisitet er det ingen av byggene som klarer kravene hverken for nesten
nullenergibygg eller plusshus. Men i byggene som har ny konseptløsning vil det ligge bedre til rette for
dette, både fordi takarealene ikke trenges for tørrkjølere og sånn sett kan brukes for egenproduksjon
av elektrisitet, og fordi man i utgangspunktet har en lavere mengde vektet levert energi enn for
referanseløsningen. Det er primært bygg med stort kjølebehov som kommer relativt sett best ut av
det å ta i bruk den nye konseptløsningen.
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8.3.4 Ny konseptløsning har positiv innvirkning på energikarakter, BREEAM og Futurebuilt
Bruk av den nye konseptløsningen vil bidra til økt attraktivitet i markedet i form av bedret
energikarakter, høyere poengscore i BREEAM-NOR og er bedre tilrettelagt for egenprodusert energi i
Futurebuilt. Det varierer i hvilken grad bruk av slike kjøleløsninger gir utslag, avhengig av hvilken
ordning man ser på. For energimerkeordning og BREEAM-Nor gir det størst utslag for bygg med mye
tappevannsbehov som nye boliger og hotell.
I Futurebuilt er det bygg med stort kjølebehov som relativt sett får størst nytte, da eksportert varme
ut på eksternt nett gir et fradrag i vektet levert energi. Det forutsettes at den eksporterte
varmemengden i sin helhet blir nyttiggjort. Om ikke dette er tilfelle svekkes resultatene tilsvarende.

8.4 Markedspotensial i Norge
Norge har i liten grad kartlagt kjølebehov for bygg i byer, slik at det er vanskelig å finne dokumentert
oversikt på hvor stort markedet er. Sentrale løsninger for produksjon og distribusjon av kjøling
utvikles/bygges i de fleste store byer i Norge dag, ofte av fjernvarmekonsesjonær. Ser vi til vårt
naboland Sverige der Stockholm Exergi har utviklet kjøling fra 1995, har de nå et utbygd fjernkjølenett
som leverer ca. 300 MW kjøling til bygg i store deler av Stockholm. Dette utgjør en markedsandel på
ca. 60 %, og har vært et viktig klimatiltak ved utviklingen av byen.
Ved byutvikling i dag settes ofte en overordnet føring om at utviklingen skal sikre valg av klimariktige
og bærekraftige løsninger. For de fleste byer i Norge er klimautslipp fra transportsektoren den største
utfordringen. Å lage overordnede arealplaner som tilrettelegger for større bruk av kollektivtransport
er normalt et av de viktigste grep for å redusere klimautslipp. For eksempel ble det i 2015 vedtatt en
Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus, som innebar et tungt fokus på å utvikle
bysentra rundt sentrale knutepunkt. I dag erfarer vi at byplanlegging baserer seg på føringer gitt i
denne planen.
Sentrumsutvikling vil finne sted rundt sentrale kundepunkt, gjerne ved hovedstopp for jernbane, og
det tilrettelegges for fortetting av bygg i disse områdene. Denne konseptstudien er derfor svært
relevant å se til med tanke på muligheter som bør vurderes ved nyutvikling av sentrumsområder, og
vil være aktuelt i Norge for de deler av landet der det er behov for kjøleleveranse til næringsbygg.
Imidlertid vil den nye konseptløsningen ikke være aktuelt for områder der varmeforsyningen til
sentrumsområdet har god tilgang på svært rimelig spillvarme fra industri hele sommeren, som i Oslo
der man har et overskudd av varme fra forbrenning av resirkulert avfall på sommeren. Dette gjør at
man ved bruk av den nye konseptløsningen ikke klarer å redusere den totale energien utnyttet i Oslo
på sommeren. Varmen fra avfallsforbrenningen vil fortsatt være tilstede og bør dermed utnyttes.
Konseptløsningen viser seg dermed å være best egnet der varmeforsyningen kan tilpasses
varmebehovet for et området.
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9 Konklusjon
En stor del av denne konseptstudien har gått ut på å innhente og kartlegge reelle forbruksdata på
kjøling i bygg. Dette er gjort for å få en generell forståelse av hvordan kjøling brukes i bygg samt
hvordan kjølebehov varier mellom ulike byggkategorier og sesonger. Innhentingen av
forbruksdataene har vist at det finnes lite konkrete forbruksdata for kjøling da dette er sjeldent måles
separat i bygg.
Grunnlastbehovet for kjøling større enn antatt, spisslast kan og bør reduseres lokalt
Analysene av forbruksdataene har vist at grunnlastbehovet for kjøling i bygg er høyt og relativt stabilt
gjennom året. Det har vært viktig å synliggjøre hva som er grunnlastbehov for kjøling, samt hvor stor
andel av det totale kjølebehovet som går til spisslast. Å redusere spisslastbehovet for kjøling i bygg
ved metoder vist i denne konseptstudien vil utgjøre store besparelser i effekt, med tanke på både
investering i produksjonskapasitet og besparelser i forbruk hos kunde. Kunnskap om at
ventilasjonskjøling med lav temperatur (som medfører kondensering), krever høyere effekt enn lokal
kjøling med høyere isvannstemperatur er svært viktig å ta med seg.
Ny konseptløsning er energieffektiv og frigjør verdifullt takareal
En tradisjonell lokal kjøleløsning i sentrumsområder krever ofte tørrkjøler på taket. Med den nye
konseptløsningen vil minst 1000 m2 takareal i knutepunktsområdet rundt Oslo Sentralstasjon kunne
frigis til formål som lokal elektrisitetsproduksjon (solceller), til fordrøyning av regnvann og/eller til
rekreasjon. Videre vil en ny konseptløsning redusere behovet for elektrisitet og fjernvarme med rundt
30 % sammenlignet med referanseløsningen, hovedsakelig fordi CO2-varmepumpene produserer
tappevann basert på spillvarme fra kjøleproduksjonen. Når det gjelde primærenergi vil besparelsen
avhenge av hvilke energibærere som er benyttet i fjernvarmeproduksjon. I Oslo ville besparelsen blitt
på kun 2% på grunn av lite innsats av primærenergi i fjernvarmeproduksjonen (9%).
Konseptet vil passe best der det ikke allerede er stort varmeoverskudd om sommeren
Hovedprosjektet til Fortum Oslo Varme er å bygge ut et kjølenett i Oslo by. Konseptløsningen som
denne studien har kommet frem til baserer seg på å gjenvinne spillvarme fra denne kjøleproduksjonen. Utfordringen med å benytte denne konseptløsningen for Fortum Oslo Varme er at det
allerede er et varmeoverskudd i sommermånedene i Oslo grunnet gjenvinning av varme fra
avfallsforbrenning. Dette gjør at en totalt sett ikke vil redusere energiforbruk i sommerhalvåret ved å
benytte denne løsningen i Oslo der FOV allerede er etablert. Dersom tilgang på overskuddsvarme i
sommermånedene blir redusert vil dette konseptet bli mer relevant.
Sentralisert løsning gir effektiv drift og sikker håndtering av kuldemedier
Et konsept basert på sentralisert kjøleproduksjon reduserer totalt installert kjøleeffekt på grunn av
sammenlagring og fordi mange av de lokale kjøleanleggene er overdimensjonerte. Store anlegg vil
kunne vil kunne driftes mer effektivt og operere under mer optimale betingelser enn enkeltstående
lokale anlegg. Det stilles etter hvert meget strenge krav til kuldemediehåndtering, og mange
syntetiske kuldemedier skal fases ut på grunn av negative miljøeffekter. Med en sentralisert løsning
blir antallet kjølemaskiner vesentlig redusert, og det er en profesjonell aktør som sikrer en forsvarlig
håndtering av kuldemediet, inkludert en effektiv lekkasjekontroll og oppgradering.
Halverer klimagassutslippet sammenlignet med lokale kjøleanlegg
Det er utført en LCA-analyse hvor referanseløsning er sammenliknet med ny konseptløsning. LCAanalysen viser at den nye konseptløsningen, hvor man har en sentralisert kjøleproduksjon, gir et
redusert klimagassutslipp i forhold til referanseløsningen, selv med totalt seks ekstra installerte CO2varmepumper hos kunde. Konseptløsningen som er sett på i denne studien fokuserer på hvordan å
gjenvinne spillvarme fra kjøleproduksjonen, slik at besparelsen hovedsakelig vil være i energi som
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brukes til varmeproduksjon. Som varmekilde i LCA-analysen er det benyttet fjernvarme, som fra før
har et lavt klimagassavtrykk. Det fremkommer i LCA-analysen at den nye konseptløsningen gir en total
besparelse på rundt 2700 tonn CO2-ekvivalenter med norsk strømmiks, og 2850 tonn CO2-ekvivalenter
med europeisk strømmiks. Den nye konseptløsningen medfører halvparten så stor klimapåvirkning
som referanseløsningen, og differansen skyldes hovedsakelig behovet for tørrkjølere for sistnevnte.
Positiv innvirkning på energikarakter, BREEAM og Futurebuilt
Bruk av den nye konseptløsningen vil bidra til økt attraktivitet i markedet i form av bedret
energikarakter, høyere poengscore i BREEAM-NOR og er bedre tilrettelagt for egenprodusert energi i
Futurebuilt. For energimerkeordning og BREEAM-Nor gir det størst utslag for bygg med mye
tappevannsbehov som nye boliger og hotell. I Futurebuilt er det bygg med stort kjølebehov som
relativt sett får størst nytte, da eksportert varme ut på eksternt nett gir et fradrag i vektet levert
energi.
Ny innsikt vil brukes i utforming av prismodeller for kjøling
Et viktig funn i denne studien, relatert til innspill på prismodell, er at det med en kjøleleveranse i enda
større grad enn ved en varmeleveranse er viktig å sikre at kunden har et kjøleanlegg prosjektert for
høy temperatur i kjølenettet, og at kunde gjennom en bonusordning kan bli stimulert til å utnytte
kjølingen levert til bygget ved å oppnå en høy temperaturdifferanse i det sentraliserte distribusjonsnettet. Informasjonen og innsikten som studien har gitt vedrørende forbruk av kjøling i bygg er viktig
med tanke på å oppnå et effektivt samspill mellom byggene og det sentrale distribusjonsnettet.
Innsikten vil i stor grad være en del av grunnlaget for oppbygging av nye prismodeller.
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10 Spredning, kompetanseformidling og kunnskapsgenerering
10.1 Kompetansebygging i akademia, hos rådgivere og byggeiere og i energibransjen
Ida Bryn har en professor II-stilling ved Oslo Met og underviser og veileder studenter innenfor VVS og
energibruk i bygg. Kunnskapen fra konseptutredningen vil derfor raskt bli tatt i bruk i akademia.
Resultatene fra prosjektet vil kunne tas i bruk av andre rådgivere, byggeiere og tredjepartsaktører
(som fjernvarme- og fjernkjøleleverandører) da resultatene relativt enkelt vil kunne overføres til andre
prosjekter. De involverte aktørene fra eiendomsbransjen vil sikre at erfaringer og ny kompetanse
spres i egen organisasjon og i sine egne nettverk.
Fortum Oslo Varme er en del av ulike nettverk innen kjøleteknologi. FOV deler erfaring med andre
fjernvarmeselskaper i Norge vedrørende teknologivalg. I tillegg har Fortum konsernet et eget
samarbeidsforum, Xcountry cooling cooperation, hvor også teknologi, konsepter og løsninger blir
diskutert blant Fortum selskapene som har kjølevirksomhet i Stockholm (Sverige), Espoo (Finland),
Polen og Estland.

10.2 Informasjonsspredning via sosiale medier, konferanser og i prosjekter
Resultatene fra konseptutredningen vil spres på ulike formater og via ulike kanaler. Selve rapporten vil
bli publisert på hjemmesidene til både FOV og EH, og vi vil aktivt bruke kanaler som LinkedIn for å
spre informasjon om resultatene og tilgang til disse. I tillegg forventer vi såpass interesse for temaet
at vi vil få mulighet til å presentere prosjektet på for eksempel Fjernvarmedagene Urban Energi, på
bygg-konferanser og gjerne større arenaer som Enova-konferansen og NVEs Energidager. Det er
aktuelt å skrive populærvitenskapelige artikler og søke å få det publisert i Teknisk Ukeblad, VVSaktuelt, bygg.no, bladet Energi med flere.
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11 Risiko og risikodempende tiltak
Denne studien har tatt utgangspunkt i at det er tilgjengelig areal for å etablere en større kjølesentral
for sentral produksjon av kjøling i nærhet av Oslo Sentralstasjon, og med mulighet for å utnytte
sjøvann som kilde. Parallelt med gjennomføringen av denne konseptstudien har FOV også
gjennomført en utredning knyttet til mulighet for å realisere en slik energisentral. Forprosjektrapport
for etablering av energisentral foreligger på samme tid som sluttrapport for konseptstudien, og viser
at det er betydelig risiko knyttet til estimatene og forutsetningene for etablering av energisentral på
denne lokasjonen. Dette er en utfordring ved byutvikling. Der sentrumsområder utvikles vil det være
spesielt krevende å etablere større tekniske anlegg som energisentral og distribusjonsnett.
For å redusere risiko er det viktig å komme tidlig med i planprosessen ved utvikling av et
knutepunktsområde. Å få en energisentral lokalisert mest mulig sentralt i forhold til leveranse til
kunder og eventuelt ved nærhet til sjø vil ofte være avgjørende i forhold til å få gjennomført
prosjektet. Å bruke nok tid og ressurser i en tidligfase av et slikt prosjekt er viktig for å kunne avdekke
gjennomføringsmulighet.
En utfordring og likeledes en risiko med utbygging av fjernvarme og fjernkjøling er
sertifiseringsordninger, og da spesielt hvordan Energimerkeforeskriften håndterer felles/sentraliserte
energiforsyningsløsninger, se avsnitt 8.3. Flere eiendomsaktører og leietakere har et økt fokus på
energimerking og sertifisering, noe som i seg selv er bra, men da må sertifiseringsordningene
reflektere hva som er gode klimariktige løsninger. Fortum Oslo Varme forventer at ny
energimerkeordning vil likebehandle lokale og sentrale løsninger og følger EUs krav om å ikke
diskriminere mellom sentraliserte og individuelle løsninger som i en
primærenergikontekst anses som likeverdige. Dette vil bidra til å redusere risiko knyttet til etablering
av sentraliserte miljøvennlige løsninger som har mulighet til å utnytte ressursene i et område.

66

12 VEDLEGG A - Energi -og effektbehov for ulike byggkategorier
I forbindelse med prosjektet Innovative kjøleløsninger for sentrumsområder og knutepunkt er det blitt
analysert kjølebehov og tappevannsbehov til ulike type byggkategorier slik som kontorbygg,
forretningsbygg, hoteller og boligblokker. Bedriftspartnerne i prosjektet har bidratt med forbruksdata
for kjøling for kontorbygg, forretningsbygg og hotell fra til sammen 21 bygg.
Det er utarbeidet en egen delrapport for dette temaet.
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Sammendrag
Denne del-rapporten er laget i forbindelse med konseptutredningen Innovative kjøleløsninger for
sentrumsområder og knutepunkt. Del-rapporten tar for seg innsamlet forbruksdata for kjøling og
tappevann for ulike byggkategorier som kontorbygg, forretningsbygg, hoteller og boligblokker. I
studien er det blitt utlevert forbruksdata for kjøling for 21 bygg, samt fjernvarmedata for 3
boligblokker og 14 hoteller. Forbruksdataen er anonymisert for fremstilling i rapport.
Konseptutredningen som ble gjennomført har satt søkelys på grunnlast kjøling og gjenvinning av
energi fra kjøleprosessen til tappevannsproduksjon da både behovet for grunnlast kjøling og
tappevann ansees som et konstant energibehov året rundt.
Nøkkelverdier for grunnlast kjøling som er blitt funnet under studien er varierende etter hvilke
byggkategori man undersøker. Hoteller har en svært lav grunnlast kjøling på ca. 1,0 W/m2, mens
forretningsbygg har en høy grunnlast kjøling på ca. 5,0 W/m2. Grunnlast kjøling for kontorer ligger på
ca. 2,5 W/m2.
Tappevannsbehovet for hoteller og boliger varierer i stor grad fra bygg til bygg ved tanke på energi- og
effektbehov. Tappevannsbehovet for hotellene undersøkt i detalj varierer mellom 28-98 kWh/m2 med
et effektbehov mellom 3,2-11,1 W/m2. Hotellet med høyeste verdi har i tillegg et ekstra stort
effektbehov. Tappevannsbehovet for boligblokker varierer mellom 17-50 kWh/m2 med effektbehov på
1,9-5,8 W/m2.
Sammenlignet med tidligere studier [1] vil hotell 1 og hotell 3 samsvare med tidligere målte verdier for
tappevannsbehov for hotell, mens hotell 2 avviker en del. Sammenlignet med normtall fra SN-NSPEK
3031:2020 for hotell (30 kWh/m2) vil hotell 1 være tilnærmet lik normtallet, hotell 3 vil ligge litt over i
verdi og hotell 2 vil være ca. 3 ganger så høyt som normtallet. Normtallet for tappevann for
boligblokker ligger ifølge SN-NSPEK 3031:2020 på 25 kWh/m2. Sammenligner vi forbruksdataen for
boligblokker opp mot denne verdien vil boligblokk 2 og boligblokk 3 ligge rundt normtallet, mens
boligblokk 1 vil ha dobbelt så stor verdi.
Ifølge forbruksdataen som er utgitt kan grunnlast kjøling utgjøre mellom 30-60 % av det totale
kjølebehovet avhengig av hvilket år eller bygg man ser på. Dette utgjør en svært stor andel energi som
kan gjenvinnes.
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1. Innledning
1.1

Bakgrunn

I forbindelse med prosjektet Innovative kjøleløsninger for sentrumsområder og knutepunkt er det blitt
analysert kjølebehov og tappevannsbehov til ulike type byggkategorier slik som kontorbygg,
forretningsbygg, hoteller og boligblokker.
Det finnes lite tilgjengelig reell data for kjølebehov og tappevann, derfor har konseptutredningen hatt
stort fokus på innsamling og tolkning av denne dataen. Flere samarbeidspartnere stilte opp med
måledata fra sine bygg, slik som Thon Eiendom, Bane NOR Eiendom, Hav Eiendom AS og KLP. Det har
også vært hentet inn forbruksdata fra Fortum Oslo Varme sine søsterselskaper i Sverige og Finland.
En innsamling av data var nødvendig for å vurdere samspillet mellom bygg og mulig gjenvinning av
energi fra kjøleprosesser til tappevannsproduksjon. Innsamlingen av data var også nødvendig for å
fastsette hvordan reell data for kjøling og tappevann er sammenlignet med teoretiske verdier.
Det var ønskelig å finne spesifikke verdier for kjølebehov og tappevannsbehov for ulike byggkategorier
som kan brukes igjen i andre sammenhenger.
Reell data for kjøling ble i tillegg undersøkt opp mot simulerte verdier for ventilasjonskjøling i SIMIEN.
Prosjektet som ble gjennomført ønsket å basere seg på reelle verdier for kjølebehov og
tappevannsbehov i videre vurderinger.
1.2

Metode

FOV har hentet inn data fra samarbeidspartnere samt gitt tilgang til sine egne data for kjøling og
fjernvarmeforbruk. Dataen er videre blitt vurdert ut ifra byggkategori, og er anonymisert for hvert
bygg slik at informasjonen kan bli videreformidlet til det offentlige.
I alt er det blitt utlevert kjøledata for 21 ulike bygg. Av disse 21 byggene er det valgt ut to kontorer, ett
forretningsbygg og ett hotell for nærmere analyser. Fjernvarmedata er utlevert for tre boligblokker og
fjorten hoteller. Alle tre boligblokker er undersøkt, i tillegg til tre utvalgte hotell.
Anonymiseringen av data for kjølebehov (både spisslast kjøling og grunnlast kjøling) for kontor,
forretning og hoteller ble satt opp som W/m2 mens spesifikt energibehov ble satt opp som kWh/m2.
Tappevannsbehovet ble hentet ut fra fjernvarmedata på sommertid, da det antas at det ikke er behov
for romoppvarming i månedene juni-august. For midlere effekt og energibehov for tappevannsbehov
for boligblokker og hoteller ble verdiene også satt opp som W/m2 og kWh/m2.
Dataen for kjøling er blitt behandlet ved å undersøke en ukeprofil der maksimal last er registrert. Slik
var det mulig å undersøke både hvor stor både spisslast og grunnlast kjøling er på varme uker. Videre
ble det satt opp en ukeprofil basert på gjennomsnittlige verdier for månedene januar-mars og oktober
til desember for å vise til hvor stor andel av kjølebehovet som faktisk er grunnlast kjøling.
Til slutt ble det satt opp varighetskurver for kjølebehovet. Slik kunne vi både få et bilde på spisslast
kjøling, grunnlast kjøling samt formen på kurven som kan si noe om hvordan et bygg blir driftet.
Verdiene for spisslast kjøling ble videre undersøkt med simuleringer i SIMIEN for ventilasjonskjøling.
Metoden gjaldt for alle byggkategorier som ble undersøkt for kjølebehovet.
Dataen for tappevann er blitt behandlet ved å undersøke en ukeprofil basert på gjennomsnittlige
verdier. Slik var det mulig å finne midlere effekt gjennom denne ukeprofilen. I tillegg ble det satt opp
en gjennomsnittlig døgnprofil. Denne ble satt opp og sammenlignet med publisert forskning.
4

SINTEF har tidligere gjennomført studier på tappevannsbehov for hoteller, og slik hadde vi et
sammenligningsgrunnlag for å se på både form på døgnkurve, effekttopp, og midlere effekt når det
gjelder tappevannsbehov for hoteller. For boliger har vi ikke kjennskap til studier som kunne
underbygge verdiene på lik måte som for hoteller. Verdiene for energibehov til tappevann ble sett opp
mot normtall for tappevann angitt i kWh/m2 både for hoteller og boligblokker.
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2. Forbruksdata for kjøling
FOV har skaffet forbruksdata for kjøling for kontorbygg, forretningsbygg og hotell i nærheten av Oslo og fra byer
med tilsvarende klima som Oslo. Til sammen ble 21 målinger av forbruksdata utgitt.
I dette kapittelet vil et par av disse måledataene bli fremstilt som ukeprofiler og varighetskurver for å vise til
forskjeller i kjølebehov mellom bygg, både ved tanke på spisslast kjøling og grunnlast kjøling. Ved videre visning av
forbruksdata for ulike byggkategorier blir et par utvalgte bygg analysert mer i detalj.
2.1

Klimadata

Mange av målingene er fra perioden 2016-2019. Behovet for spisslast kjøling er avhengig av utetemperaturen, og
ved avlesning av spisslastbehov det viktig å merke seg hvilket årstall man ser på og hvordan temperaturnivået for
året var. Figur 1 viser en temperaturkurve over årene 2016-2019. Temperaturdataen er fra Blindern i Oslo.

Figur 1 - Temperaturkurver for 2016-2019
Året 2018 var sommeren ekstra varm, noe som reflekteres i måledataen for dette årstallet da det vil være et større
antall av forekomster av temperaturer over for eksempel 20 °C.
2.2

Kontorbygg

Flere forbruksprofiler for kontor er blitt undersøkt for årstallene 2016-2019. Verdiene som er oppgitt er reelle målte
verdier dividert på areal av kontorbygget. Figur 2 viser en varm sommeruke for kjølebehovet til kontorbygg 1 og 2
for året 2018. Det er valgt å vise til året 2018 da dette er et år med særlig høy spisslast kjøling.
Verdiene oppgitt er reelle målte verdier presentert per arealenhet. Figur 2 viser til en ukeprofil der den maksimale
verdien for effekt er registrert. Kontorbygg 1 har ikke drift i helgen, mens kontorbygg 2 har drift på lørdager. Det
fremkommer også at kontor 2 derfor har et større energiforbruk enn kontor 1.
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Figur 2 –Kjølebehovet en varm sommeruke for kontorbygg 1 og 2 (2018)
En gjennomsnittlig ukeprofil for 2018 er vist i Figur 3 for de to kontorbyggene. Denne profilen er en
gjennomsnittlig ukeprofil for månedene januar-mars og oktober-desember hvor man finner en konstant grunnlast
kjøling gjennom hele året. Her ser man en konstant grunnlast på ca. 3,0 W/m2 for kontorbygg 1 og 2,0 W/m2 for
kontorbygg 2. Dette indikerer det kjølebehovet gjennom året hvor det konstant også vil være spillvarme
tilgjengelig til oppvarmingsformål.

Figur 3 –Kjølebehov en vinteruke for kontorbygg 1 og 2 (2018)
Varighetskurve for året 2018 er vist for både kontorbygg 1 og 2 i Figur 4. Varighetskurven til kontorbygg 2 stiger
mer jevnt enn varighetskurven til kontorbygg 1. Dette kan forklares med at de to byggene blir driftet på ulikt vis,
og at for eksempel settpunkt for tilluft- og isvannstemperatur kan være annerledes for de to kontorbyggene.
Maksimalt målt kjøleeffekt er målt til ca. 50 W/m2 for kontorbygg 1 og 40 W/m2 for kontorbygg 2.
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Figur 4 - Varighetskurve for kontorbygg 1 og 2 (2018)
For de to kontorbyggene det foreligger data for er gjennomsnittlig kjølebehov for grunnlast på rundt på 2,5 W/m2.
For kontorbygg 1 vil grunnlast kjøling utgjøre ca. 54 % og for kontorbygg 2 den utgjøre ca. 30 % av det totale
kjølebehovet.
Som Figur 5 indikerer vil grunnlast kjøling ligge høyere i sommerukene enn ellers.

Figur 5 – Varm sommeruke og grunnlast kjøling på vinter for kontor 1
2.3

Forretningsbygg

Det er utgitt målinger for forretningsbygg for årene 2017-2019. Figur 6 viser en varm sommeruke for kjølebehovet
til et forretningsbygg for året 2018. Verdiene oppgitt er reelle målte verdier dividert på areal av forretningsbygget.
Her vil den maksimale verdien for effekt kjøling komme opp i ca. 50 W/m2.
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Figur 6 - Kjølebehovet en varm sommeruke for et forretningsbygg (2018)
Som Figur 6 indikerer vil grunnlast kjøling på sommertid ligge høyere enn ellers. En gjennomsnittlig ukeprofil for
grunnlast kjøling for 2018 er vist i Figur 7 for forretningsbygget. Grunnlastbehovet ligger høyere enn for
kontorbygg med en verdi på ca. 5,0 W/m2. Verdiene oppgitt er reelle målte verdier dividert på areal av
forretningsbygget.

Figur 7 - Grunnlast kjøling for et forretningsbygg (2018)
Figur 8 viser varighetskurve for forretningsbygg i 2018. Maksimalt kjølebehov for forretningsbygget ligger på 50
W/m2.
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Figur 8 - Varighetskurve for forretningsbygg (2018)
Det er blitt undersøkt flere måledata med bygg som inkluderer både en kontordel og en forretningsdel. Byggene
med stor andel forretning indikerer generelt at grunnlasten ligger høyere for forretningsbygg enn for kontorbygg.
For dette forretningsbygget utgjør grunnlast kjøling 61 % av det totale kjølebehovet.
Som Figur 9 indikerer vil grunnlast kjøling ligge mye høyere i sommerukene enn ellers. Grunnlast kjøling på en
varm sommeruke viser til at grunnlast kjøling for denne uken ligger høyere (og er mer stabil) enn for kontor 1.

Figur 9 – Varm sommeruke og grunnlast kjøling på vinter for forretningsbygg
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2.4

Hotellbygg

For hotellbygg finnes det ikke like mye dokumentert data i form av timebaserte målinger. Det er blitt utgitt en
måling for hotell fra perioden 2003-2012 som videre er analysert. Året 2008 utmerket seg som et varmt år for de
tilgjengelige målingene, og er undersøkt mer i detalj og behandlet som et dimensjonerende år for hotell. Det er
viktig å huske på at 2018 fremdeles har en varmere sommer enn 2008 som vist i Figur 10.

Figur 10 - Temperaturkurve for 2018 og 2008
Figur 11 viser en varm sommeruke for kjølebehovet til et hotell for året 2008. Verdiene som er oppgitt er reelle
målte verdier dividert på areal av hotellbygget. Som Figur 11 viser er effektbehovet for hotell også høyt i helgene,
da hoteller har besøkende også på disse dagene. Maksimal effekt ligger på ca. 40 W/m2.

Figur 11 - Kjølebehovet en varm sommeruke for et hotellbygg (2008)
Som vist i Figur 11 ligger grunnlast kjøling for hoteller høyere på sommertid enn ellers. En gjennomsnittlig ukeprofil
for 2008 er vist i Figur 12 for hotellet. Denne profilen er en gjennomsnittlig ukeprofil for månedene januar-mars og
oktober-desember hvor man finner en konstant grunnlast kjøling.
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Figur 12 - Grunnlast kjøling for et hotell (2008)
Måledataen for dette hotellet indikerer at grunnlast kjøling er på ca. 1,0 W/ m2 og er lavere enn grunnlast kjøling
for kontorbygg (2,5 W/m2) og forretningsbygg (5,0 W/m2). Maksimal effekt for 2008 ligger på ca. 40 W/m2. Det er
knyttet usikkerhet til få timebaserte målinger av kjølebehovet til hotell.

Figur 13 - Varighetskurve for hotell (2008)
For hotell ligger grunnlast kjøling mye lavere enn for de andre byggkategoriene. For dette hotellet utgjør grunnlast
kjøling 35 % av det totale kjølebehovet.
Figur 14 viser at grunnlast kjøling ligger høyere i en varm sommeruke enn ellers på året. Både grunnlast på en
varm sommeruke og grunnlast kjøling generelt ellers på året ligger lavere for hotell enn for kontor og forretning.
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Figur 14 - Varm sommeruke og grunnlast kjøling på vinter for hotell
2.5

Oversikt over forbruksdata kjøling

Ved å analysere ulike byggkategorier, og et par bygg i detalj er Tabell 1 utformet. Hver byggkategori har svært ulik
brukstid med hoteller med lavest og forretningsbygg med høyest brukstid.
Grunnlast kjøling varierer også i stor grad, med hoteller med lavest grunnlast kjøling og forretningsbygg med
høyest. Maksimal effekt som er målt for alle byggene undersøkt ligger på mellom 40-50 W/m2.
Det er store forskjeller i energibehov, hvorav hoteller har svært lavt energibehov på 30 kWh/m2, og
forretningsbygg har svært høyt på ca. 70 kWh/m2.

Tabell 1 - Oversikt over målt effekt- og energibruk for kjøling for utvalgte byggkategorier
Bygg1

2.6

Brukstid [h/år]

Effektbehov grunnlast

Effektbehov spisslast

Energibehov

[W/m2]

[W/m2]

[kWh/m2]

Kontor 1

2,0

41

49

1194

Kontor 2

3,0

49

59

1204

Forretningsbygg

5,0

50

72

1440

Hotell

1,0

41

30

732

Brukstid for kjøling

Videre informasjon vil være en oversikt over brukstid for alle målinger som er utlevert for å gi et klarere bilde på
de store variasjonene i effektbehov, energibehov og brukstid hos ulike type bygg. Brukstid er det antall timer en
maskin må gå på full ytelse for å dekke nødvendig forbruk.

1

Kontor 1, kontor 2 og forretningsbygg er basert på målinger fra 2018, målinger for hotell er basert på 2008

13

Figur 15 viser til brukstid for kontorbygg 1 i årene 2018-2019. Det er variasjoner i brukstid for dette kontorbygget,
og brukstiden varierer mellom ca. 1000-1200 timer.

Figur 15 - Brukstid for kontor 1
Figur 16 viser til energi- og effektbehovet for kontorbygg 1. Her ser man at for høyere driftstid (1200 timer) får
man et høyere energibehov på nærmere 60 kWh/m2 og effektbehov på 49 W/m2, mens ved en lavere brukstid
(1000 timer) vil energibehovet ligge på ca. 55 kWh/m2 og effektbehov på ca. 46 W/m2.

Figur 16 - Energi- og effektbehov for kontor 1
Figur 17 viser til brukstid for et forretningsbygg i årene 2017-2018. Det er variasjoner i brukstid for dette
forretningsbygget, og brukstiden varierer mellom ca. 1400-1800 timer.
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Figur 17 - Brukstid for forretning
Figur 18 viser til energi- og effektbehovet for forretningsbygget. Her ser man at bygget med høyere driftstid (1800
timer) har et høyere energibehov på nærmere 76 kWh/m2 og effektbehov på 42 W/m2, mens ved en lavere
brukstid (1000 timer) vil energibehovet ligge på ca. 72 kWh/m2 og effektbehov på ca. 50 W/m2.

Figur 18 - Energi- og effektbehov forretning
Figur 19 viser til brukstid for et hotell for årene 2004-2011. Det er store variasjoner i brukstid for dette hotellet.
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Figur 19 - Brukstid for hotell mellom 2004-2011
Brukstid varierer i stor grad, og for dette hotellet har man en brukstid mellom 200-900 timer. Figur 20 viser til
energi- og effektbehovet for det samme hotellet.

Figur 20 - Energi- og effektbehov for ett hotellbygg, målinger fra 2004-2011
Det er imidlertid viktig å huske på at brukstiden for disse utvalgte målingene vil være mindre eller større enn for
andre målinger, og varierer i stor grad ut ifra hvilket år det er snakk om.

16

3. Undersøkelse av ventilasjonskjøling og funn
SIMIEN-simuleringer er blitt gjort for Oslo-klima over ett år for å foreta en beregning av ventilasjonskjøling for
ulike byggkategorier. Informasjonen fra simuleringer skal videre brukes for å sammenlignes med reelle målinger av
spisslast kjøling for ulike byggkategorier.
Referansebygg fra SINTEF er brukt for vurdering av ventilasjonskjøling for ulike byggkategorier. Referansebyggene
er utarbeidede SIMIEN-modeller som tar hensyn til ulike byggs varme -og kjølebehov. Referansebyggene i SIMIEN
som er brukt i studien er laget av SINTEF etter bygg bygget før 2007 (byggteknisk standard TEK07) og bygg
bygget før 2017 (byggteknisk standard TEK17). Bygg bygget etter TEK07 og TEK17 er blitt valgt da det viser seg
at disse standardene er ulike i forhold til luftmengder. TEK07 opererer med høye luftmengder, og TEK17 med
lavere.
Spesifikk luftmengde for ulike byggkategorier og standarder er vist i Tabell 2, hvor den store forskjellen i
luftmengde mellom TEK07 og TEK17 tydeliggjøres. Boliger er ikke medtatt da de fleste boliger har naturlig
ventilasjon.

Tabell 2 - Verdier for høye og lave luftmengder
Byggteknisk standard

Kontor [m3/hm2]

Forretningsbygg [m3/hm2]

Hotell [m3/hm2]

TEK07

10 (3)*

20 (5)*

10 (3)*

TEK17

7 (2)*

13 (2)*

7 (2)*

() *Luftmengde utenfor driftstid
3.1

Kjøleeffekt til ventilasjon

Effektbehovet for ventilasjonskjøling for kontorbygg er fremstilt i Figur 21 som dimensjonerende døgn på
sommertid. Ved høye luftmengder (TEK07) vil effekttoppen være på 57 W/m2 og ved lave luftmengder (TEK17)
ligger effekttopp på 40 W/m2.

Figur 21 – Dimensjonerende døgn for kontorbygg med høye og lave luftmengder simulert i SIMIEN
(ventilasjonskjøling)
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Effektbehovet for ventilasjonskjøling for forretningsbygg er fremstilt i Figur 22 som et dimensjonerende døgn på
sommertid. Ved høye luftmengder (TEK07) vil effekttoppen være på ca. 113 W/m2 og ved lave luftmengder
(TEK17) ligger effekttopp på ca. 74 W/m2.

Figur 22 - Spesifikt effektbehov for forretningsbygg med høye og lave luftmengder simulert i SIMIEN
(ventilasjonskjøling)
Effektbehovet for ventilasjonskjøling for hotellbygg er fremstilt i Figur 23 som et dimensjonerende døgn på
sommertid. Her vil maksimal effekt for høye luftmengder (TEK07) ligge på 57 W/m2 mens for lave luftmengder
(TEK17) ligger den på 40 W/m2.
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Figur 23 - Spesifikt effektbehov for hotellbygg med høye og lave luftmengder simulert i SIMIEN
(ventilasjonskjøling)
Tabell 3 viser til en sammenstilling av spesifikke verdier for effektbehovet for ventilasjonskjøling til ulike
byggkategorier med høye (TEK07) eller lave (TEK17) luftmengder.
3.2

Oversikt over kjøleeffekt til ventilasjon

Tabell 3 og Tabell 4 viser til effekt- og energibehov for simulerte bygg av typen kontor, forretning og hotell.

Tabell 3 - Forskjell på effektbehov for høye (TEK07) og lave (TEK17) luftmengder for ulike byggkategorier simulert
i SIMIEN
Bygg

Høye luftmengder (TEK07)

Lave luftmengder (TEK17)

[W/m2]

[W/m2]

Differanse [W/m2]

Kontor

57

40

17

Forretning

113

74

40

Hotell

57

40
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Sammenstillingen av data for effektbehovet til ventilasjonskjøling fra SIMIEN i Tabell 3 sammen med forbruksdata i
Tabell 1 indikerer følgende om kjølebehovet:
-

Kontor: Virkelige verdier for effektbehovet for dimensjonerende døgn (41-49 W/m2) faller innenfor de
verdier for effekt som er simulert for høye (TEK07) og lave (TEK17) luftmengder

-

Forretning: Virkelige verdier for effektbehovet for dimensjonerende døgn (50 W/m2) viser at
effektbehovet er mye lavere enn for effekt simulert for høye (TEK07) og lave (TEK17) luftmengder
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-

Hotell: Virkelige verdier for effektbehovet for dimensjonerende døgn (41 W/m2) viser at effektbehovet
faller innenfor de verdier for effekt som er simulert for høye (TEK07) og lave (TEK17) luftmengder

Tabell 4 viser til en sammenstilling av spesifikke verdier for energibehovet for kjøling til ulike byggkategorier med
høye (TEK07) eller lave (TEK17) luftmengder.

Tabell 4 - Forskjell på energibehov for høye (TEK07) og lave (TEK17) luftmengder for ulike byggkategorier simulert
i SIMIEN
Bygg

Høye luftmengder (TEK07)

Lave luftmengder (TEK17)

[kWh/m2]

[kWh/m2]

Differanse [kWh/m2]

Kontor

19,0

13,0

6,0

Forretning

40,0

27,0

13,0

Hotell

26,0

18,0

8,0

Sammenstillingen av data for energibehovet for ventilasjonskjøling fra SIMIEN i Tabell 4 sammen med forbruksdata
i Tabell 1 indikerer følgende om kjølebehovet:
-

Kontor: Virkelige verdier for energi (49-59 kWh/m2) viser at kjølebehovet er mye høyere enn verdier fra
SIMIEN

-

Forretning: Virkelige verdier for energi (72 kWh/m2) viser at kjølebehovet er mye høyere for enn verdier
fra SIMIEN

-

Hotell: Virkelige verdier for energi (30 kWh/m2) viser at kjølebehovet er nokså likt sammenlignet med
verdier fra SIMIEN

Mulige feilkilder for vurderingene kan være at det er få gode, timebaserte kjøledata for hotellbygg. Det er i tillegg
få kjøledata for rene forretningsbygg, men det finnes data for bygg som består av forretningsbygg i tillegg til andre
byggkategorier. Det foreligger også usikkerhet i hvordan byggene som er blitt undersøkt driftes ved tanke på
tilluftstemperatur.
3.3

Brukstid for ventilasjonskjøling

For SIMIEN er det benyttet følgende brukstid som vist i Tabell 5. Tabell 5 viser også til reelle målinger for de
samme byggkategoriene.

Tabell 5 - Brukstid for ventilasjonskjøling SIMIEN og reelle målinger
Brukstid for høye luftmengder Brukstid for lave luftmengder

Brukstid for reelle bygg

TEK07 (SIMIEN)

TEK17 (SIMIEN)

Kontor

333

335

1 200

Forretning

226

366

1 440

Hotell

451

451

732
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Det fremgår av Tabell 5 at brukstid for ventilasjonskjøling for kontorer og forretninger er svært lav sammenlignet
med reell brukstid som i tillegg omfatter grunnlast kjøling. For hoteller derimot utgjør brukstid for
ventilasjonskjøling er nokså høy sammenlignet med reell brukstid. Dette kan skyldes det at hoteller har en lav
grunnlast kjøling, mens kontorer og forretningsbygg har en høyere grunnlast kjøling.
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4. Forbruksdata for tappevann
Hensikten med innsamlingen av forbruksdata er å undersøke varmebehovet som opptrer på sommertid. Det er
antatt at det ikke er behov for romoppvarming i månedene juni-august, og at all fjernvarme vil gå til å dekke
tappevannsbehov.
Varmebehovet som opptrer i sommermånedene, er videre sammenlignet med studier fra SINTEF (målt
tappevannsforbruk for hoteller) for å kvalitetssikre at fjernvarme på sommertid representerer tappevannsforbruk.
4.1

Hotellbygg

Figur 24 viser til årsprofiler for varmebehov for tre hotell, hvorav varmebehovet for månedene juni, juli og august
er relativt konstant sammenlignet med fyringssesongen. Vi antar at dette synliggjør det konstante
tappevannsbehovet for hotell.
Figur 24 er basert på gjennomsnittlige verdier for målinger fra i perioden 2013-2019 for 3 ulike hotell, og viser
døgnverdier for varmebehov gjennom et helt år. Det fremkommer at hotell 2 skiller seg betydelig ut fra hotell 1 og
3.

Figur 24 - Årsprofil varmebehov for 3 hoteller
Videre er det undersøkt en gjennomsnittlig ukeprofil for de tre ulike hotellene som vist i Figur 25. Her ser man at
profilene for de 3 hotellene er nokså like med en effekttopp på morgenen rundt kl. 07:00-08:00 og på kveldstid
rundt kl. 21:00-22:00.
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Figur 25 – Gjennomsnittlig ukeprofil på sommertid for hotell
En gjennomsnittlig døgnprofil for tappevannsbehovet er vist i Figur 26. Her ser man tydeligere når effekttoppene er
på døgnet. Det fremkommer også hvor stor forskjell det er mellom hotellene i energibehov selv på nattetid
(tappevannssirkulasjon). Det kan tyde på at hotell 2 kan ha større tap i tappevannssirkulasjonen enn hotell 1 og 3.

Figur 26 - Gjennomsnittlig døgnprofil for tappevannsbehov for hotell angitt i W/m2
Figur 26 viser til en gjennomsnittlig døgnprofil på sommertid for tre hotell. Det vil være et gjennomsnittlig
varmebehov for tappevann for hotell 1, 2 og 3 på henholdsvis 3,6 W/m2, 10,4 W/m2 og 4,6 W/m2.
Det er blitt foretatt tidligere undersøkelser av tappevannsbehov for hotell av SINTEF [1]. Dette er brukt for å
kvalitetssikre måledataen og antakelsen om at varmebehov i månedene juni-august utgjør tappevannsbehovet, og
ikke romoppvarming. SINTEF [1] viser til spesifikt effektbehov for tappevann for hoteller [W/m2 og W/rom] som yakse og timer i x-akse. Vi ønsker å sammenligne våre profiler for å kvalitetssikre målingene.

23

Kurven ligner på SINTEF sin kurveform fra tidligere studier om tappevannsbruk i hoteller og sykehjem [1].
Målingene deres angir at maksimal effekttopp ligger på mellom 7-13 W/m2 som vist i Figur 27. Våre målinger for
hotell 3 ligger utenfor denne grensen med en maksimal effekttopp på 23-24 W/m2 mens hotell 1 og 3 ligger
innenfor på mellom 8-11 W/m2.

Figur 27 - Tappevannsprofiler for hoteller, tidligere studier [1]
For å kvalitetssikre denne sammenligningen har vi undersøkt profilen som bruker y-akse for W/rom. Her vil SINTEF
sin effekttopp ligge på mellom ca. 400-550 W/rom som vist i Figur 27. Våre målinger for en døgnprofil angitt i
W/rom er vist i Figur 28 og tilsier at hotell 1 ligger innenfor deres sjikt, hotell 3 være i nærheten og hotell 2 er
fremdeles veldig ulikt målingene.

Figur 28 - Gjennomsnittlig døgnprofil for hotell angitt i W/rom
Man ser at hotell 3 har et høyere forbruk målt i W/m2 enn hotell 1, men hvis man måler i W/rom er det omvendt.
Årsaken til dette kan ha noe med antall m2 med konferanserom og fellesareal å gjøre.
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Årsaker til at hotell 2 virker til å være et stort avvik kan være grunnet energitap i varmtvannssirkulasjonen. Da alle
hotell som er undersøkt i denne studien ligger sentralt rundt området Oslo S antar vi at pågangen på de ulike
hotellene er noenlunde lik, og at dette ikke skal utgjøre en så stor differanse som vi ser på målingene for hotell 2.
4.2

Boligblokker

For boligblokker antas det også at fjernvarmebehovet på sommertid utgjør tappevannsbehovet. Figur 29 viser til
årlig fjernvarmebehov, og det er mulig å se også her at fjernvarmeprofilen er svært flat i månedene juni-august.

Figur 29 - Årsprofil varmebehov for boligblokker
Figur 30 viser til en gjennomsnittlig ukeprofil for varmebehovet i perioden juni-august til boligblokker som utgjør
tappevannsbehovet.

Figur 30 - Gjennomsnittlig ukeprofil varmebehov på sommertid for boligblokker
Den gjennomsnittlige døgnprofilen for boligblokker har også en store variasjoner i tappevannsbehovet slik som for
hotell. Her er imidlertid ikke profilen like tydelig som for hoteller.
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Figur 31 - Gjennomsnittlig døgnprofil for varmebehov på sommertid for boligblokker
Gjennomsnittlig døgnprofil for hoteller har generelt sett høyere spesifikt effektbehov enn for boligblokker. Det vil
være store variasjoner i tappevannsbehov fra hotell til hotell og fra boligblokk til boligblokk. Antall m2 per person er
lavere for hoteller enn for boligblokker.
4.3

Analyse av forbruksdata for tappevann

Energibruket vist i Tabell 6 er en gjennomsnittlig verdi av målingene i sommermånedene juni-august for hoteller og
boligblokker som er undersøkt i detalj. Varmebehov i sommermånedene er antatt å være varme til
tappevannsbehov.

Tabell 6 – Oversikt over målt effekt- og energibruk for tappevannsbehov hotell og boligblokker
Bygg2

Effektbehov
midlere

3[W/m2]

Energibehov4

Bygg5

[kWh/m2]

Effektbehov
midlere

6[W/m2]

Energibehov7
[kWh/m2]

Hotell 1

3,2

28

Boligblokk 1

5,8

50

Hotell 2

11,1

98

Boligblokk 2

3,1

28

Hotell 3

4,6

40

Boligblokk 3

1,9

17

Normerte verdier for varmtvann i SN-NSPEK 3031:2020 er satt til 30 kWh/m2. Tabell 6 viser til at energibruket for
de ulike hotellene og boligblokkene varierer svært mye. For hoteller varierer spesifikt energibehov på mellom 28-98
kWh/m2.

2
3
4
5
6
7

Informasjon er basert på målinger av varmebehov er fra perioden 2013-2019 hvorav middel-måling er plukket ut
Midlere effekt er basert på et gjennomsnitt av målinger fra 2015
Energibehov er basert på et gjennomsnitt av energiforbruk fra 2015
Informasjon er basert på målinger av varmebehov i perioden 2017-2019 hvorav middel-måling er plukket ut
Midlere effekt er basert på et gjennomsnitt av målinger fra 2019
Energibehov er basert på et gjennomsnitt av energiforbruk fra 2019
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Tabell 6 viser til at energibehovet til boligblokker varierer mellom 17-50 kWh/m2. Effekt-kurver og energibehovet
tilsier at tappevannsbehovet er større for hotell enn for boligblokker. Normerte verdier for varmtvann i SN-NSPEK
3031:2020 tilsier at behovet for varmtvann for boligblokker er lavere enn for hoteller og ligger på 25 kWh/m2.
Det er lavere spesifikke verdier for energibehov for boligblokker. Boligblokkene har gjerne større areal enn
hotellrommene.
Ifølge tidligere studier for reelle målinger [1] vil midlere effekt for tappevannsbruk i hoteller ligge på mellom 1,84,1 W/m2. Dette er reelt for hotell 1, og hotell 3 ligger nokså nærme. Hotell 2 derimot har en midlere effekt som er
mye høyere enn tidligere målinger.
Fra Tabell 6 kommer det frem følgende funn:
-

Energibehovet for tappevann for både hotellbygg og boliger varierer i svært stor grad. Noen av målingene
vil treffe ca. det som er satt som normerte verdier i SN-NSPEK 3031:2020, mens andre bygg er langt
unna

-

Midlere effekt for varmt tappevann ligger på mellom 1,8-4,1 W/m2 ifølge tidligere studier, noe som
indikerer at enkelte av våre hoteller ligger innenfor dette sjiktet
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5. Stor andel grunnlast som kan utnyttes til varmeformål
Det foreligger en tydelig sammenheng mellom utetemperatur og maksimalt effektbehov. Studien har vist at det
finnes en grunnlast kjøling for bygg som kan utgjøre en stor mengde energi i løpet av et år (30-60% av totalt
kjølebehov).
Det er vanskelig å skulle gjenvinne energi fra spisslast kjøling, og for å utnytte store mengder gjenvunnet energi
fra kjøleprosessen til andre oppvarmingsformål er det undersøkt i ytterligere grad hvor stor andel grunnlast kjøling
utgjør. Grunnlastbehovet for kjøling er antatt konstant gjennom et helt år. Følgende data for grunnlast kjøling er
hentet fram etter analyser av data:

5.1

-

Kontor:

2,5 W/m2

-

Forretning:

5,0 W/m2

-

Hotell:

1,0 W/m2

Usikkerhet i analyser

Det foreligger en usikkerhet når det kommer til forbruksdataen for kjøling til forretningsbygg og hotellbygg. Det er
få gode måledata for kjøleforbruket til hotellbygg, her har det kun vært mulig å få forbruksdata for ett hotell. Når
det gjelder forretningsbygg foreligger det også en usikkerhet knyttet til kjølebehovet da det kun er innhentet
informasjon for ett rent forretningsbygg. Det er imidlertid blitt innhentet en del forbruksdata med "blandingsbygg"
med flere byggkategorier (kontor, forretningsbygg, lager), men her er variasjonene i grunnlast kjøling svært
varierende og det er vanskelig å plukke ut grunnlast kjøling for forretningsbygg.
Når det gjelder antakelser knyttet til tappevann for hotell og boliger tas det utgangspunkt i normerte verdier for
tappevannsbehovet i henhold til. NS 3031 slik at det årlige energibehovet for tappevann lander på 30 kWh/m2 for
hoteller og boliger. Tappevannsbehovet som er påvist ved analyse av innhentet måledata for varmebehov tilsier at
enkelte målinger vil treffe normerte verdier for tappevannsbehov. Variasjonene fra bygg til bygg er svært store
både for hotell og boliger, og enkelte bygg ligger enten under eller langt over normerte verdier.

-------------------------------------
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68

Bolig Nytt

Kontor -nytt

Totalt

Romoppvarming
Ventilasjonsvarme
Tappevann
Vifter
Pumper
Belysning
Teknisk utstyr
Romkjøling
Ventilasjonskjøling
Mulig leveranse

Totalt

24,8
3
29,8
5,5
0
11,4
17,5
0
0

92

114,7

0,83
0,9
0,98
1
1
1
1
1
2,5

98,0

29,9
3,3
30,4
5,5
0,0
11,4
17,5
0,0
0,0

111,0

C

B

10,9

23,4

4,0 0?

5,0 0?

0,43
0,43
0,43
1
1
1
1
0,37
0,37

59,2

10,7 Fjernvarme
1,3 Fjernvarme
12,8 Fjernvarme
5,5 Strøm
0,0 Strøm
11,4 Strøm
17,5 Strøm
0,0 Strøm til lokal kjølemaskin
0,0 Strøm til lokal kjølemaskin

Bruker tak til å kvitte seg
88,9 med varme

Future
built
Annet
Forenk
let
vektings- kWh/m
faktor 2
0,43
8,2 Fjernvarme
0,43
2,5 Fjernvarme
0,43
2,2 Fjernvarme
1
14,0 Strøm
1
2,4 Strøm
1
20,0 Strøm
1
34,5 Strøm
0,37
0,0 Strøm til lokal kjølemaskin
0,37
5,1 Strøm til lokal kjølemaskin

Referanse (fjernvarme og lokal kjølemaskin)

Levert
Netto
energi
energi iht iht
NS 3031 energim
TEK 17
erke

Breea
m
ENE 1 Systemprosen
virkt
ningsKarakt bespar ENE 1 kWh/m2 grad
kWh/m2 er A-E else
poeng ENE 04
Romoppvarming
19,1
0,83
23,0
Ventilasjonsvarme
5,8
0,9
6,4
Tappevann
5
0,98
5,1
Vifter
14
1
14,0
Pumper
2,4
1
2,4
Belysning
20
1
20,0
Teknisk utstyr
34,5
1
34,5
Romkjøling
0
1
0,0
Ventilasjonskjøling 13,9
2,5
5,6
Mulig leveranse

KONTOR OG BOLIG

0,83
0,9
3,3
1
1
1
1
1
2,5

76,6

29,9
3,3
9,0
5,5
0,0
11,4
17,5
0,0
0,0

111,0

A

B

30,3

23,4

9,0 0?

5,0 0?

Breea
m
ENE 1 Systemprosen
virkt
nings- kWh/ Karakter bespar ENE 1 grad
m2
A-E
else
poeng ENE 04
0,83 23,0
0,9
6,4
0,98
5,1
1 14,0
1
2,4
1 20,0
1 34,5
1
0,0
2,5
5,6

Ny konseptløsning
Levert
energi
iht
energimerke
Annet

0,43
0,43
0,30
1
1
1
1
0,37
0,37

55,4

10,7 Fjernvarme
1,3 Fjernvarme
9,0 Strøm til CO2 varmepumpe
5,5 Strøm
0,0 Strøm
11,4 Strøm
17,5 Strøm
0,0 Fjernkjøling
0,0 Fjernkjøling
0,0

Kan bruke tak til produksjon av
75,0 energi

Forenkl
et vektingsfaktor kWh/m2
0,43
8,2 Fjernvarme
0,43
2,5 Fjernvarme
0,43
2,2 Fjernvarme
1
14,0 Strøm
1
2,4 Strøm
1
20,0 Strøm
1
34,5 Strøm
0,37
0,0 Fjernkjøling
0,37
5,1 Fjernkjøling
-13,9 Levert energi fra kjøleproduksjon

Futurebuilt
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Forretning

Hotell

Totalt

Romoppvarming
Ventilasjonsvarme
Tappevann
Vifter
Pumper
Belysning
Teknisk utstyr
Romkjøling
Ventilasjonskjøling
Mulig leveranse

Totalt

177

27,5
11
10,5
36
0
55,8
3,7
0
32,5

170

164,6

0,83
0,9
0,98
1
1
1
1
1
2,5

164,6

33,1
12,2
10,7
36,0
0,0
55,8
3,7
0,0
13,0

162,0

C

B

SystemvirkningKarakt
kWh/m2 sgrad kWh/m2 er A-E
Romoppvarming
32,6
0,83
39,3
Ventilasjonsvarme
7,7
0,9
8,6
Tappevann
29,8
0,98
30,4
Vifter
24,1
1
24,1
Pumper
0
1
0,0
Belysning
46,7
1
46,7
Teknisk utstyr
5,8
1
5,8
Romkjøling
0
1
0,0
Ventilasjonskjøling 17,9
2,5
7,2
Mulig leveranse

21,6

32,5

5,0 0?

7,0 0?

0,43
0,43
0,43
1
1
1
1
0,37
0,37

128,6

11,8 Fjernvarme
4,7 Fjernvarme
4,5 Fjernvarme
36,0 Strøm
0,0 Strøm
55,8 Strøm
3,7 Strøm
0,0 Strøm til lokal kjølemaskin
12,0 Strøm til lokal kjølemaskin

Bruker tak til å kvitte seg med
113,4 varme

Forenk
let
vektings- kWh/m
faktor 2
0,43
14,0 Fjernvarme
0,43
3,3 Fjernvarme
0,43
12,8 Fjernvarme
1
24,1 Strøm
1
0,0 Strøm
1
46,7 Strøm
1
5,8 Strøm
0,37
0,0 Strøm til lokal kjølemaskin
0,37
6,6 Strøm til lokal kjølemaskin

ENE 1 prosen
t
bespar ENE 1 else
poeng ENE 04

Annet

Future
built

Breea
m

Referanse (fjernvarme og lokal kjølemaskin)

Levert
Netto
energi
energi iht iht
NS 3031 energi
TEK 17
merke

FORRETNING OG HOTELL
Ny konseptløsning

0,83
0,9
0,98
1
1
1
1
1
2,5

A*

164,6

33,1
12,2
10,7
36,0
0,0
55,8
3,7
0,0
13,0

C

21,6

41,4

5,0 0?

8,0 0?

ENE 1 prosen
t
bespar ENE 1 else
poeng ENE 04

Breea
m

*tilnærmet

140,6

SystemvirkningkWh/ Karakter
sgrad
m2
A-E
0,83 39,3
0,9
8,6
3,3
9,0
1 24,1
1
0,0
1 46,7
1
5,8
2,5
0,0
2,5
7,2

Levert
energi
iht
energimerke
Annet

0,43
0,43
0,43
1
1
1
1
0,37
0,37

Kan bruke tak til produksjon av
96,1 energi

11,8 Fjernvarme
4,7 Fjernvarme
4,5 Fjernvarme
36,0 Strøm
0,0 Strøm
55,8 Strøm
3,7 Strøm
0,0 Fjernkjøling
12,0 Fjernkjøling
-32,5 Levert energi fra kjøleproduksjon

Kan bruke tak til produksjon av
91,7 energi

Forenkl
et vektingsfaktor kWh/m2
0,43
14,0 Fjernvarme
0,43
3,3 Fjernvarme
0,30
9,0 Strøm til CO2 varmepumpe
1
24,1 Strøm
1
0,0 Strøm
1
46,7 Strøm
1
5,8 Strøm
0,37
0,0 Fjernkjøling
0,37
6,6 Fjernkjøling
-17,9 Levert energi fra kjøleproduksjon
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