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Sammendrag

Forsvarsbygg som er oppdragsgiver for denne oppgaven, har via sitt miljøprogram satt
fokus på bygningsmassens energibruk. Fleksible energisystemer med lokale fornybare
energikilder et av satsningsområdene for å få redusert elektrisk forbruk og utslipp fra
fossilt brennstoff. Oppgaven går ut på å optimalisere fjernvarmeanlegget på
Sessvollmoen leir, og finne informasjonsflyt for tilsvarende anlegg.
Abstract

Forsvarsbygg who is the contractor for this task, has through its environment
commitment also focused on building premises energy. Flexible energy systems with
local renewable energy sources, is one of principal fields to reduce electric consumption
and emissions from fossil fuels. This task is to optimize the heating plant on
Sessvollmoen camp,and find information delivery for similar facilities.
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FORORD
Denne hovedoppgaven er skrevet ved Høgskolen i Narvik (HIN), ved institutt for bygg-,
drifts- og konstruksjonsteknologi (IBDK), og i samarbeid med Forsvarsbygg ved Sessvollmoen leir. Hovedoppgaven er utarbeidet over 23 uker, og gir studentene fordypning i valgt
emne og problemstilling, som skal fremstilles i en vitenskapelig rapport. Oppgaven omhandler problemstillinger ved fjernvarmeanlegget ved Sessvollmoen leir og eventuell utnytting av
gråvann som energikilde for varmepumpe. I tillegg er det sett på hvilken informasjon som
må være tilgjengelig i en bygningsmodell (BIM) for å kunne prosjektere et optimalt fjernvarmeanlegg.
Rapporten er utformet på en slik måte at den også kan benyttes til enkel varmeplanlegging av
aktører med kjennskap til energiteknikk.
Leserne av denne rapporten gjøres oppmerksomt på at begrepet fjernvarme og nærvarme har
samme betydning i denne rapporten, og at begrepene kan bli brukt om en annen. Under kapittel 2.1 er forskjellen mellom fjernvarme og nærvarme forklart. Generelt kan det sies at det
rent teknisk ikke er forskjell på fjernvarme og nærvarme.
Vi ønsker å takke faglig veileder Raymond Riise ved HIN, Øyvind Øye ved Sessvollmoen
leir for informasjonen vedrørende anlegget. Ønsker videre å takke Knud Fredrik Mohn fra
Forsvarsbygg og Eilif Hjelseth som er utdanningskoordinator buildingSMART.
Knud og Eilif gjorde det mulig for oss å delta på buildingSMART seminar i Oslo, noe vi satte stor pris på.

Narvik den 13. Juli 2009

Nils Asgeir Samuelsen

Bente Nymoen
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SAMMENDRAG
Byggenæringen står for ca 40 % av Norges innenlandske energibruk. Da bygninger har lang
levetid og mesteparten av energien brukes i driftstiden, er det viktig å sette fokus på energiforbruk.
For å oppnå redusert energibruk i bygninger med påfølgende miljøfordeler har man skjerpet
energikravene i plan – og bygningslovens tekniske forskrift, TEK. Ved revisjon av TEK i
2007 er det satt høyere krav til bygningens energibruk. I tilegg er det også satt krav til reguleringen av byggets energiforsyning.
Forsvarsbygg som er oppdragsgiver for denne oppgaven, har via sitt miljøprogram satt fokus
på bygningsmassens energibruk. Fleksible energisystemer med lokale fornybare energikilder
et av satsningsområdene for å få redusert elektrisk forbruk og utslipp fra fossilt brennstoff.
På Sessvollmoen leir i Ullensaker kommune har Forsvarsbygg bygget en ny varmesentral til
et eksisterende fjernvarmenett inne på leirområdet. Varmesentralen varmer opp en bygningsmasse på rundt 60 000 m2. Energibærerne i den nye varmesentralen består av biokjele
(flis) for grunnlast og elektro / gasskjele for spisslast. I tilknytning til varmesentralen står det
et prosessrenseanlegg for tungmetallholdig gråvann. Et av argumentene for denne samlokaliseringen var muligheten for å benytte gråvannet som energikilde til planlagt varmepumpe i
varmesentralen.
I dag er fjernvarmenettet koplet direkte opp mot hvert enkelt sentralvarmeanlegg. Denne
koplingen medfører til at varmesentralen må operere med trykk og temperaturforhold som er
tilpasset bygningsmassens sentralvarmeanlegg. Biokjelen som er dimensjonert for 100 °C må
i dag levere en turtemperatur på 80 °C. I tillegg er det også problemer med å få utnyttet energien i fjernvarmen. Returtemperaturen til varmesentralen ligger på rundt 70 °C. Dvs en ∆T =
10 K.
Med bakgrunn i beregninger og litteraturstudie foreslås det å montere seriekoplete varmevekslere i hvert enkelt bygg. En veksler for oppvarming og en veksler for direkte oppvarming av varmtvann. Seriekoplingen som foreslås gir en god energiutnyttelse av fjernvarmen
og er med på å redusere returtemperaturen betydelig i forhold til turtemperaturen. Direkte
oppvarming av varmtvann er den gunstigste løsningen med hensyn til legionella. Både med
tanke på vedlikehold og varmtvannsproduksjon.
En analyse av gråvannsmengden fra prosessrenseanlegget viser at det ikke er nok mengder til
en fornuftig utnyttelse av energien. Beregninger viser at gråvannsmengden må være opptil 6
ganger større enn dagens mengde for å kunne utnyttes til sommerlast for varmtvannproduksjon.

II

Som en ytterlig del av fokuset på bygningsmassens energibruk, har Forsvarsbygg valgt å anvende buildingSMART – teknologi til energioptimalisering og styring av bygg. Det første
prosjektet med buildingSMART er i gangsatt på Sessvollmoen leir.
I grove trekk går buildingSMART ut på informasjonsflyt ved hjelp av IKT. Informasjonsflyten skjer fra en og samme bygningsmodell (BIM) som er beriket med ulik informasjon fra
alle fag.
Med utgangspunkt i overnevnt problemstillingen rundt fjernvarmeanlegget på Sessvollmoen
leir, ønsker Forsvarsbygg å få en oversikt over hvilken informasjon som trengs for å kunne
planlegge et optimalt fjernvarmeanlegg med blant annet avløp som energikilde.
Det konkluderes at bygningsmodellen (BIM) for tilknyttet bygningsmasse må inneholde informasjon om energiforbruk og samtidig effektuttak. Skal avløpet fra samme bygningsmasse
benyttes som energikilde til varmesentralen, må opplysninger om avløpsmengder også være
tilgjengelig i bygningsmodellen.

III

ABSTRACT
Construction industry accounts for approximately 40% of Norway's domestic energy consumption. When buildings have a long life and most of the energy used in operating time, it
is important to focus on energy consumption.
In order to achieve reduced energy consumption in buildings with the consequent environmental benefits have the energy requirements been restricted in the plan - and Building law,
technical regulation, TEK. By revision of TEK in 2007, it is set higher requirements for the
building's energy consumption. In addition, it is also set requirements for the regulation of
the building's energy supply.
Forsvarsbygg who is the contractor for this task, has through its environment commitment
also focused on building premises energy. Flexible energy systems with local renewable energy sources, is one of principal fields to reduce electric consumption and emissions from
fossil fuels.
On Sessvollmoen camp in Ullensaker council has Forsvarbygg buildt a new heat plant to an
existing district heating plant in the camp area. Heating plant heat above 60 000 m2 building
mass. Energy carriers for the new heat plant are bio-boiler heating for base load and electrical / gas boiler for peak loads. In relation to the heat production building is a process plants
for polluted wastewater. One of the arguments for this location is to use wastewater as energy source to a heat pump connected to the heat plant.
Today the district heating plant pipes are connected directly to the individual central heating.
This coupling means that the heat boilers must operate with the pressure and temperature
conditions that the central heating requires. Bio-boiler that is designed for 100 ° C must now
deliver an outgoing temperature at 80 ° C. In addition, it is also problems to use the energy
which is stored in the water. The temperature on the returned water is around 70 ° C. That is
a ∆T = 10 K.
Based on calculations and literature study it is proposed to assemble heat exchangers connected in series, in each building. One for room heating, and one for direct heating of hot
running water. Series coupling which is proposed provides a good energy of clear heat and
helps reduce the return temperature in relation to outgoing temperature. Direct heating of hot
running water is the best solution with regard to legionella. Both in terms of maintenance
and hot water production.
A review of the wastewater from the process plant shows that it is not enough amounts to a
rational utilization of energy. Calculations show that the volume of wastewater must be up to
6 times larger than the current amount to be exploited to the summerload for hot water production.

IV

As an additional part of the focus on the building premises energy, has Forsvarsbygg chosen
to adopt buildingSMART - technology related to energy optimization and management of
buildings. The first project to optimize energy for existing buildings using such technology is
starterd on Sessvollmoen camp.
In short terms is buildingSMART information delivery using ICT. Information delivery is
from the same buildingmodel (BIM) which is enriched with various information from all
subjects.
Given problems above of the district heating plant in Sessvollmoen camp, wants Forsvarsbygg to get an overview of the information needed to plan an optimal district heating plant
with wastewater as an energy source.
It concludes that the building model (BIM) for the associated buildings must contain information about energy consumption and simultaneously power outlet. Should the wastewater
from the same buildings be used as energy source for heating, must the information about the
quantities of wastewater also be available in the building model.
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1. INNLEDNING
Bakgrunn
Forsvarsbygg Utvikling har som mål at aktivitetene i Forsvaret gir minst mulig negative
ringvirkninger for mennesker, natur, ressurser og samfunnet for øvrig.
For å oppnå dette målet har Forsvarbygg igangsatt en rekke tiltak som:
•
•
•
•
•

Utredning av miljøkonsekvenser for alle prosjekter.
Tiltak for å forebygge, redusere og reparere negative miljøinngrep.
Åpenhet og samarbeid vedrørende miljøspørsmål.
Tilrettelegge for optimalt innemiljø i byggene.
Miljøkrav til entreprenører og leverandør.

Vedrørende energibruk i samme forbindelse er følgende mål beskrevet:
• Bygg og tekniske installasjoner skal prosjekteres ut fra et krav om bruk av mest mulig
fornybare energikilder og å unngå elektrisitet til direkte oppvarming.
• 80 % av energiforsyningen til nye bygg skal komme fra fornybare energikilder.
• Det skal tilstrebes et energibehov på under 130 kWh/m2/år for bebodde bygninger.
Videre sier miljøprogrammet angående energisystemer, at det skal tilstrebes bygningsmasse
med fleksible energisystemer som baseres på forbybare energikilder. Så langt det lar seg
gjennomføre skal det unngås bruk av elektrisitet til oppvarming. Samtidig skal den fornybare
energien skal gi et lavt og optimalt forbruk. Det heter også at utstyr og anlegg for transport
av energien skal ha best mulig virkningsgrad og at energiforbruket i bygningsmassen skal
kunne overvåkes. (Forsvarsbygg Utvikling, 2002)
Med lokale fornybare energikilder menes:
•
•
•
•
•
•

Varmepumper basert på sjøvann, jordvarme, avløp eller luft.
Bioenergi (skogsavfall, flis og annet avfall etc).
Passiv og aktiv solenergi.
Vind.
Fjernvarme fra ekstern leverandør.
Gass fra ”svartvannstanker med våtorganisk gjæring”.

Ved valg av energisystem skal Forsvarsbygg følge prinsippet ”Best available technology,
(BAT)”. (Forsvarsbygg Utvikling, 2002).
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Fjernvarmeanlegg Sessvollmoen
Sessvollmoen militærleir i Ullensaker kommune er et kurs og opplæringssenter for det Norske Forsvar. Til daglig rommer leiren ca 1500 -2000 personer. Leiren inneholder ca 67 000
m2 bygningsmasse, hvor ca 63 000 m2 er oppvarmet. Av det oppvarmede arealet er igjen ca
60 000 m2 oppvarmet ved hjelp av fjernvarmeanlegg.
Forsvarsbyggs satsning på miljøvennlig energisystemer førte til at den gamle varmesentralen
til fjernvarmeanlegget på Sessvollmoen leir, ble faset ut og erstattet med en ny varmesentral i
2007/2008. Den gamle varmesentralen hadde dårlig kapasitet og hadde kun olje og elektro
som energikilder. Når det i tillegg ble aktuelt å utvide bygningsmassen inne på leirområdet
som følge av økt aktivitet, var utfasingen av den gamle varmesentralen et faktum.
Den nye varmesentralen er basert på energikilder som flis (biokjele), gass (gasskjele) og
elektro (elektrokjele). Biokjelen går som grunnlast i fyringssesongen med gass og elektro for
spissbelastning.
Leiren har aktiviteter som medfører til produksjon av tungmetallholdig gråvann. Dette gråvannet kommer i fra verksteder og plasser hvor militært utstyr og kjøretøy rengjøres. I tillegg
blir samme type gråvann tiltransportert fra Trandum Leir og Gardemoen militære flystasjon.
Som følge av tungmetallinnholdet har Ullensaker kommune pålagt Forsvarsbygg om å rense
gråvannet før det sendes ut til kommunalt mottakssystem.
Under planleggingen av ny varmesentral ble det foreslått at den måtte bygges i tilknytning til
prosessrenseanlegget som ble ferdigstilt i 2005. Tanken bak denne samlokalisering var å utnytte energien i gråvannet ved hjelp av varmepumpe.

buildingSMART og BIM
Forkortelsen BIM i buildingSMART har to betydninger og benyttes i følgende sammenhenger.
• BygningsInformasjonsModell om selve produktet.
• BygningsInformasjonsModellering ved utforming av produktet, dvs prosessen.
Når et bygg skal modelleres, opprettes det objekter for hver enkelt bygningsdel. Objektene
tildeles egenskaper som forteller hva, hvor og hvordan objektet er. Eksempel på dette kan
være en yttervegg i modellen som inneholder informasjon om oppbygging, materialer, materialenes egenskaper, posisjon og geometri. Den samme modellen skal benyttes og berikes av
alle fag som tilknyttet bygget.
buildingSMART er:
• Informasjonsflyt ved hjelp av IKT mellom ulike aktører i byggeprosessen.
• Ett sett med standarder som muliggjør informasjonslogistikken i et byggprosjekt.
• En internasjonal organisasjon som er ansvarlig for å fremme og forvalte standardene.
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• En arena hvor standardene benyttes. (BuildingSMART Norge, 2009)
Som et ledd i arbeidet med å modernisere egen eiendomsforvaltingen, og for å oppnå satte
miljøkrav, har Forsvarsbygg buildingSMART som sitt satsningsområde.
Anvendelsen av buildingSMART omfatter 4 satsningsområder for Forsvarsbygg:
• Beslutningstøtte i tidligfase ved anvendelse av BIM.
• BIM skal være identiske med det aktuelle bygget, og alle egenskaper og informasjoner
skal være oppdatert.
• e-handel fra generiske beskrivelser inklusive energibruk, miljø og klima, CO2 indikatorer.
• Energioptimalisering og fjernstyring av bygg ved bruk av BIM` er.
Forsvarsbygg har igangsatt et pilotprosjekt med anvendelse av buildingSMART – teknologi,
på Sessvollmoen leir hvor energioptimalisering av eksisterende bygningsmasse er et av målene. (BuildingSMART Norge, 2009)

Problemstilling og beskrivelse av oppgaven
Fjernvarmeanlegget leverer varme direkte til bygningsmassen uten varmeveksler. Dette medfører til at trykket på fjernvarmenettet og temperatur fra biokjelen må reguleres etter bygningsmassens radiatoranlegg (80/60 °C). Et annet problem som anlegget også sliter med er å
utnytte varmen som sendes ut på nettet. Slik det fungerer i dag opererer anlegget med ∆T på
10 K, det vil si temperaturer på 80/70 °C. Høy temperatur på returvannet medfører til høye
pumpekostnader og dårlig utnyttelse av energien.
En løsning på overnevnte problemer kan være å installere varmeveksler på hvert enkelt
bygg. Med varmeveksler kan fjernvarmeanlegget (primærside) og varmeanlegget på et bygg
(sekundærside), driftes etter egne forutsetninger og innstillinger. For å få ned temperaturen
på returvannet må varmen dumpes på et eller annet vis. Dette kan gjøres ved forvarming av
blant annet varmtvann eller oppvarming av utenomhusanlegg som trapper, ramper og inngangspartier.
Dersom varmtvannet skal oppvarmes ved hjelp av fjernvarme, må anlegget også være i drift
utenfor fyringssesongen. Drift av biokjelen krever døgnkontinuerlig tilsyn. For å unngå å
kjøre biokjelen utenom fyringssesongen er det ønskelig å få utredet andre energikilder.
Grunnen til at prosessrenseanlegget og varmesentralen ble bygget under ”samme tak”, er at
eieren så for seg muligheten til å utnytte spillvarmen fra gråvannet.
buildingSMART
Forsvarsbygg ønsker å få utarbeidet en oversikt over hvilken informasjon og data som kan
benyttes fra BIM i forbindelse med optimalisering, - og ved utbygging av tilsvarende fjernvarmeanlegg. Resultatene som fremkommer i forbindelse studiet av fjernvarmeanlegget på
Sessvollmoen, danner grunnlag for informasjonsoversikten.
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Oppgave – aktuelle punkter
• Undersentraler. Dimensjonere undersentraler med varmevekslere og varmtvannsberedning for hvert enkelt bygg. Dimensjoneringen skjer ut i fra oppgitte effektdata og øvrige opplysninger for hvert enkelt bygg.
• Senking av returtemperatur. Gjøre vurderinger av tiltak for senking av returtemperaturen
på primærsiden.
• Varmepumpeløsning og spillvarme. Utnytting av energi fra gråvann / luft.
• Valg av energibærer. Se hvilke energibærere som er mest egnet ved de ulike årstidene,
(vår, sommer, høst og vinter).
• buildingSMART. I tilknytning til buildingSMART utarbeides IDM – Information Delivery Manual for denne typen anlegg.

Avgrensning
For at oppgaven skal kunne gjennomføres er det ikke gjort vurderinger i forhold til:
• Økonomi. Herunder investering – og lønnsomhetsanalyse.
• Styring og regulering av mengder, trykk og temperatur på fjernvarmeanlegg. Herunder
dimensjonering av pumper og distribusjonsnett samt styring av shuntventiler / ventiler.
• Andre energikilder utover gråvannreservoar.
• Kjelesystemer.
• IFC-formater.
Det er heller ikke gjort kontrollvurderinger av oppdragsgiverens leverte effektdata for oppvarming av hvert enkelt bygg.

Metodikk og oppbygning av rapporten
Oppgaven er løst ved hjelp litteraturstudie og befaring på Sessvollmoen leir. Beregninger
som er utført under appendiks A og B, er basert på opplysninger fra oppdragsgiver Forsvarsbygg, litteraturstudie og bakgrunnsteori.
Rapporten er delt inn i 3 hovedkapitler.
• 1. Innledning som er dette kapittelet tar for seg grunnlaget for oppgaven og besvarelsen.
• 2. Bakgrunnsteori. Dette kapittelet omhandler teori med utgangspunkt i problemstillingen på Sessvollmoen og problemstilling rundt buildingSMART og informasjonsflyt.
• 3. Resultat og konklusjon. Under dette kapitlet er anbefalt løsning i forhold til problemstillingene.
Alt av detaljerte beregninger ligger under appendiks A, B og C.
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Ordforklaring
Akkumulering:

Oppsamling eller lagring. Akkumulering av varmtvann betyr å
samle/magasinere opp oppvarmet varmtvann med en gitt temperatur.

BIM:

Bygningsinformasjonsmodell eller Bygningsinformasjonsmodellering.

Biobrensel:

Brensel som har sin opprinnelse i biomasse. Kan foreligge som
fast, flytende eller i gassform. I denne oppgaven er det snakk om
flis / trevirke fra skog.

Bioenergi:

Energi dannet ved omforming av dyre – og plantemateriale.

Biokjele:

Fyringsinnretning som brenner biobrensel. I dette tilfellet flis / trevirke fra skog.

Distribusjonsnett:

Vannrørene hvor oppvarmet vann (energien) transporteres mellom
varmesentral og kundesentral. Benevnelsen kan også gjelde rørsystem for sentralvarmeanlegg.

DUT:

Dimensjonerende utetemperatur. Den kaldeste temperaturen i området hvor bygget befinner seg.

Effekt:

Arbeid utført per tidsenhet. Grunnleggende enhet Nm/s eller
Joule/s= 1 W (Watt) eller (Watt · 10-3 = kW).

Energikilde:

Fysisk eller kjemisk form som energi er bunnet i for eksempel olje,
kull, trevirke, avfall, gass eller elektrisitet.

Energi:

Evne til å utføre arbeid og avgi varme. Termisk energi er en av flere forskjellige energiformer (kWh).

ENØK:

Energiøkonomisering. Tiltak for å redusere energiforbruket i et
bygg.

Fjernvarmenett:

Samme som distribusjonsnett, omtales også som primærnett.

Gråvann:

Avløpsvann som ikke er tilkoplet toalett.
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IFC:

Et lagringsformat. IFC står for Industry Foundation Classes. IFC
er en av grunnlagsstandardene blant buildingSMART standardene.
IFC definerer begrepene og sammenhengen mellom standardene i
en IFC-fil. En IFC inneholder informasjon fra en BIM som kan leses og benyttes av et annet dataprogram.

IDM:

Informatioen Delivery Manual eller informasjonsflyt i mellom ulike aktører i BIM. Kobler utarbeidelse og bruk av BIM (Beriket
IFC-modell) til aktuelle prosesser /aktiviteter i byggeprosessen.
Prosesser og aktiviteter er planlegging-, bygge,- og FDVUprosesser.

Legionella:

Legionellabakterien kan gi alvorlig lungebetennelse (legionærsyke)
og influensa (Pontiac – feber).

Massestrøm:

Masse som inneholder en gitt mengde med energi. Benevnelsen er
som oftest kg / s = l / s.

Primærvann:

Vannet som ligger i selve distribusjonsnettet for fjernvarmenettet.

TEK 07:

Plan og bygningslovens tekniske byggeforskrift av 7.1.2007.

Varighetsdiagram:

Diagram som viser hvordan effektbehovet (kW) i et varmesystem
som fordeler seg over året.

Varmesentral:

Innholder brensel lager, forbrenningsenheter, kjeler og varmevekslere.
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2. BAKGRUNNSTEORI
Teorien under dette kapitlet danner grunnlag for forslag til løsning av problemstillingene på
fjernvarmeanlegget ved Sessvollmoen leir. Problemstillingene på Sessvollmoen leir danner
også grunnlag for hvilken informasjon som er nødvendig ved planlegging av tilsvarende
fjernvarmeanlegg.

2.1 Generelt om fjernvarme og nærvarme
Ett fjernvarme / nærvarmeanlegg (heretter kalt fjernvarmeanlegg) kan sammenlignes med et
vannbåret sentralvarmeanlegg i et bygg. Vannet i sentralvarmeanlegget varmes opp i en lokal
varmekjele som er plassert i et fyrrom eller et teknisk rom. Sentralvarmanleggets distribusjonsnett fører oppvarmet vann frem til ulike radiatorer i bygget. Via radiatorene tas varmen
ut fra vannet. Det avkjølte vannet returnerer igjen til varmekjelen for ny oppvarming.
Erstatter man sentralvarmeanleggets fyrrom, distribusjonsnett og radiatorer med henholdsvis
en stor varmesentral, distribusjonsnett i bakken og varmevekslere, har man et fjernvarmeanlegg.
Distribusjonsnettet for fjernvarme er i de fleste tilfeller koplet opp mot byggets sentralvarmeanlegg med en varmeveksler, men det kan også være koplet direkte opp mot sentralvarmeanleggets distribusjonsnett.
I et fjernvarmeanlegg kalles distribusjonsnettet for fjernvarmen, primærnett, mens sentralvarmeanleggets distribusjonsnett kalles sekundærnett. Tilkoplingen mellom primærnett og
sekundærnett kalles kundesentral. (Jensen, 2008).

Temperaturer
Temperaturen på fjernvarmevannet varierer avhengig av utetemperaturen. Fjernvarmeanleggene kan dimensjoneres med en turtemperatur opp mot 120 °C. Sommerstid når det kun er
behov for varme til oppvarming av varmtvann, kan turtemperaturen ligge opp mot 90 °C. Et
effektivt fjernvarmesystem oppnås med lavest mulig returtemperatur fra kundesentralen. Det
vil si en temperaturforskjell, ∆T = 20 – 50 °C. Lave temperatur en fordel dersom energibæreren består av varmepumpe og spillvarme. (Norsk Fjernvarmeforening, 1993).

Fjernvarmeanlegg kontra nærvarmeanlegg
Et nærvarmeanlegg er i forhold til et fjernvarmeanlegg, et anlegg som betjener et begrenset
område. Som oftest er bygningseieren også eieren av nærvarmeanlegget. Systemoppbyggingen av det rent tekniske er helt likt for et fjernvarmeanlegg og et nærvarmeanlegg.
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Regelverk – Konsesjon, tilknytning og energipriser
I henhold til Energiloven av 29.6.1990, § 5-1, stilles det krav til konsesjon for anlegg som
samtidig har ytelse over 10 MW og forsyner eksterne abonnenter. I de fleste tilfellene kommer ikke nærvarmeanlegg under denne bestemmelsen.
For konsesjonspliktige fjernvarmeanlegg gjelder følgende vedrørende tilknytningsplikt:
”Der hvor det ved kommunal vedtekt til plan – og bygningslovens § 66a er fastsatt
tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg, skal bygninger utstyres med varmeanlegg
slik at fjernvarme kan nyttes.
Dersom det er et konsesjonspliktig fjernvarmeanlegg i et gitt utbygningsområde, betyr dette
at utbyggeren er pliktig til å planlegge byggets varmeanlegg med hensyn til fjernvarme. Anlegg under 10 MW kan frivillig søke om konsesjon for å kunne utnytte seg av tilknytningsplikten. (Statens Bygningstekniske Etat, 2007).
Energipris og tariffer på tilknytningspliktige fjernvarmeanlegg er regulert av energilovens §
5-5 med følgende tekst:
”Vederlag for fjernvarme kan beregnes i form av tilknytningsavgift, fast årlig avgift og pris for bruk av varme. Prisen for fjernvarme skal ikke overstige prisen for
elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde. Det skal gis melding til
konsesjonsmyndigheten om priser og andre leveringsvilkår og endringer i disse fra
konsesjonspliktige anlegg. ”
Denne bestemmelsen er laget for å beskytte kunden mot urimelige høye energipriser for
fjernvarme. (Faktaprosjekt Norsk Energi 2005, 2005).

Regelverk - Øvrig
For utenom energiloven og dens bestemmelser, gjelder følgende regelverk uavhengig av
konsesjonsplikt:
• Forurensingsloven. Gjelder spesielt ved brukt av anbrakt avfall og avløp som energikilde.
• Utslippstillatelser. Utslipp til luft (røykgass og støy), samt øvrig utslipp til vann.
• Plan – og bygningsloven. Alle bygg, anlegg og fyringsinnretninger er søknadspliktige.
• Forskrift om brannfarlig og trykksattstoff. Brannsikkerhet ved oppbevaring av brannfarlig og trykksattstoff
• Internkontrollforskriften. IK system skal sikre arbeidsmiljøet på anlegget, samt verne det
ytre miljøet mot forurensing og miljøforstyrrelser.
• Arbeidsmiljøloven. Varmesentralen er en arbeidsplass. AML skal ivareta rettighetene og
plikter til arbeidsgiver og arbeidstaker.
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2.2 Systemoppbygging av fjernvarmeanlegg
Kort oppsummert består et fjernvarmeanlegg av følgende hoveddeler.
Se figur 2.1.
•
•
•
•

Varmesentral.
Distribusjonsnett eller primærnett.
Kundesentraler.
Byggets sentralvarmeanlegg eller sekundærnett.

Sentralvarmeanlegg

Figur 2.1: Prinsipiell oppbygning av fjernvarmanlegg. (Statens Bygningstekniske Etat, 2007).

Varmesentralen
Ved valg av energibærere for fjernvarmeanlegg er det viktig å fremskaffe data om tilgjengelige energiressurser. Dette går både på pris, mengder, tilgjengelighet og hensyn til miljø og
forurensning. (H.Soma, 2009). Videre må øvre driftstemperatur også tas med i vurderingen
ved valg av energibærer. (SINTEF Byggforsk, 1991). Prinsipp for oppbygging er vist i figur
2.2.
Energibærere i fjernvarmeanlegg er som følger, jfr. tabell 2.1.
Energibærer

Energikilde

Biobrensel anlegg

- Halm
- Pellets / briketter
- Flis / bark

Avfallsforbrenning

Brennbart avfall fra husholdningen og næring

Gasskjele

Naturgass

Elkraft
Varmepumpeanlegg

- Geovarme
- Sjø/vassdrag
- Kloakk / avløp
- Annen spillvarme
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Tabell 2.1: Oversikt over energibærer og kilder. (SINTEF Byggforsk, 1991).
Figur 2.2: Systemskisse, eksempel på hvordan en varmesentral kan bygges opp. (Jensen,
2008).

Distribusjonsnett fra varmesentral til kundesentral
Distribusjonsnettet på primærsiden består av en tur og returledning med stengeventiler mot
varmesentral og kunder. Stengeventilene til kundene er montert på innsiden av hvert enkelt
bygg. Rørledningene legges i all hovedsak av preisolerte stålrør, se figur 2.3. Isolasjonsmateriale består av polyuretanskum som er innmantlet
med polyetylen. Distribusjonsnettet kan også legges
av isolerte plastrør (flexirør). Flexirør er enklere å
legge og medfører mindre gravearbeid, men den har
sine begrensninger i forhold til trykk og temperatur.
Denne typen rør egner seg best til nærvarmeanlegg
med små høydeforskjeller mellom varmesentral og
ulike abonnenter. (H.Soma, 2009). Planlegging
avdistribusjonsnettet blir nærmere omtalt under kapittel 2.4.7.
.
Figur 2.3: Fjernvarmerør. (H.Soma, 2009)

Kundesentral
En typisk kundesentral for mottak av fjernvarme innholder komponenter og utstyr som:
• Varmeveksler nr. 1 for oppvarming. Radiatorer, konvektorer, ventilasjonsbatterier, gulvvarme osv.
• Varmeveksler nr. 2 for oppvarming av varmtvann, enten direkte eller ved akkumulering.
• Energimålere, manometer, shuntventiler, ventiler, ekspansjonsanlegg og øvrig sikkerhetsutstyr. (Norsk Fjernvarmeforening, 1993).
Figur 2.4 viser hvordan en kundesentral bør bygges med tanke på maks utnytting av energiinnholdet i fjernvarmen og samtidig levere lav returtemperatur til varmesentralen.
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Figur 2.4: Prinsippskisse over kundesentral. (Jensen, 2008).

Sentralvarmeanlegg
Vannbåret sentralvarmeanlegg og kundesentral må planlegges slik at størstedelen av den utnyttbare energien kan anvendes. For et fjernvarmeanlegg er det en fordel at abonnenten tar ut
størst mulig temperaturdifferanse. Stor temperaturdifferanse gir lav massestrøm i distribusjonsnettet og reduserte pumpekostnader. Benytter fjernvarmsentralen varmepumpe er det
viktig at returtemperaturen er lavest mulig for å unngå stort temperaturløft for varmepumpa.
Lite temperaturløft gir økt effektfaktor for varmepumpen. (Jensen, 2008).
Tur temp 120 – 80 °C fra fjernvarme.

Varmeveksler for

Varmeveksler for

Forvarming av

radiator/ventilasjon.

varmtvann.

varmtvann.

Lavtemperatur varmeanlegg

Forvarming av ventilasjon,

(golv, vegg – og takvarme)

snøtining og etc.

Retur temp 60 – 40 °C til fjernvarme.
Figur 2.5: Forslag energiutnyttelse av vannbåret varme. (Byggforsk - Sverre Fossdal, 2006).

Figur 2.5 viser hvordan energien kan utnyttes i sentralvarmeanlegg i et bygg. Lavtemperatur
varmeanlegg er golvvarme, veggvarme og takvarme. Denne typen anlegg er mest aktuell i
boliger.
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2.3 Hvorfor fjernvarme og vannbåret oppvarming
Det er et faktum at vannbåret sentralvarmeanlegget har en større investeringskostnad en
elektrisk oppvarming. Så hvorfor er det et så stort fokus på vannbåret varme fra sentrale
myndigheter og byggebransjen for øvrig?
Miljø og krav i nye krav i TEK
Byggenæringen står for ca 40 % av Norges innenlandske energibruk. Da bygninger har lang
levetid og mesteparten av energien brukes i driftstiden, er det viktig å sette fokus på energiforbruk.
Norge har forpliktet seg i forhold til Kyotoprotokollen med å kutte våre utslipp av klimagasser i perioden 2008 til 2012. Ved slutten av perioden er målet at samlet utslipp skal ligge 1
prosentpoeng over nivået i 1990. Tiltaksanalyser viser at energieffektivisering av bygningsmassen i Norge, er de mest kostnadseffektive tiltakene for å redusere energibruken og
utslipp av klimagasser innenlands. (Statens Bygningstekniske Etat, 2007).
For å oppnå redusert energibruk i bygninger med påfølgende miljøfordeler har man skjerpet
energikravene i plan – og bygningslovens tekniske forskrift, TEK. Ved revisjon av TEK i
2007 er det satt høyere krav til bygningens energibruk. I tilegg er det også satt krav til reguleringen av byggets energiforsyning.
Under § 8-22 i TEK med tilhørende veiledning, settes det krav om at bygningen skal tilrettelegges for at ca halvparten eller minimum 40 % av energibehovet til romoppvarming, oppvarming av ventilasjonsluft og varmtvann, skal kunne skje med annen energiforsyning en
elektrisitet og fossilt brennstoff. Dette gjelder såfremt:
• Netto varmebehov til romoppvarming og varmtvann er over 17 000 kWh i året.
• Nåverdi for ulike alternativ til elektro og fossilt brennstoff, ikke er negativ etter flere ulike beregninger.
I områder hvor det finnes konsesjonsbelagt fjernvarme med tvungen tilknytning, skal det tilrettelegges for annen energiforsyning en elektrisitet og fossilt brennstoff. (Statens
Bygningstekniske Etat, 2007).

Energifleksibilitet
Ved å tilrettelegge for fjernvarme og vannbåren varme får man et varmeanlegg som tar miljøhensyn og gi stor energifleksibilitet. Energifleksibiliteten gjør at en kan velge den energibæreren som til enhver tid gir den billigste energien.
For store varmesentraler kan energifleksibiliteten være at det benyttes ulike energikilder alt
avhengig av energi og effektbehov. For boliger som har vannbåret varmeanlegg uten å være
tilknyttet fjernvarmeanlegg, kan energifleksibilitet være at en benytter varmepumpe som
grunnlast som kombineres med gass, pellets anlegg eller elektrokjele for spissbelastning.
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2.4 Dimensjoneringsgrunnlag for fjernvarmeanlegg
Før det blir tatt en avgjørelse om hvilke energikilder som skal benyttes bør det gjennomføres
en mulighetsanalyse. Denne delen av prosessen må det settes av nok tid til, for å tilstrebe en
mest mulig optimal løsning. Det er to hovedmomenter som må avklares, disse er:
• Samtidig levert effekt.
• Tilgjengelige energikilder.
Effektbehovet for den planlagte bygningsmassen har stor betydning for dimensjoneringen av
en varmesentral. Er ikke det beregnede effektbehovet riktig både for oppvarming, varmtvann
og ventilasjon, vil en risikere at varmesentralen blir overdimensjonert. I tabell 2.2 er det
fremstilt beslutningspunkter for de ulike fasene.
Planlegging/
prosjektering

Gjennomføring

Bygging

Drift

Mulighetsavklaring
Vurdering:

Konklusjon på:

Konkludert på:

Konkludert på:

Gjennomført:

• Kundegrunnlag

• Kundegrunnlag

• Organisering

• Finansiering

• Innkjøp

• Brenselstilgang

• Brenselstilgang

• Lokalisering

• Kontraktsform

• Bygging

• Økonomi

• Lokale

• Teknologi

• Leverandører

• Overtagelsesprøver

• Lokale

• Eierskap

• Short

• Myndighetstillatelser

• Opplæring

• Konsesjon

• Prøvedrift

forutsetninger

• Eierskap

Beslutningspunkt

forutsetninger

Vurderinger/valg:
• Organisering

list leverandører

• Budsjett
• Myndighetssøknader

Gjennomføring av:

• Driftsrutiner
• Avtaler om:
a. Varmeleveranse
b. Brenselskjøp

• Lokalisering

Gjennomføring av:

• Innkjøp

• Intensjonsavtaler

• Finansiering

• Bygging

• Avtaler om:
a. Varmeleveranse
b. Brenselskjøp
c. Nøkkelleverandør

• Kontrakter

• Opplæring

Oppfølging av:

• Myndighetstillatelser

• Prøvedrift

• Driftsrutiner

• Konsesjonssøknader

• HMS

• HMS

Beslutningspunkt

• Driftsrutiner

• Garantiperioder

• Avtaler

• Optimalisering

m/”subject”

• Finansiering
• Økonomi

– budsjett

om:
a. Varmeleveranse
b. Brenselskjøp

• Myndighetssøknader

• Kunder

og leverandører

Beslutningspunkt
Overtakelse
Tilpasse driften til
nye/endrede forutset-

Roller
Etablere eierskap

Profesjonell
kompetanse
”Driftsorganisasjon”

Profesjonell kompetanse
”Prosjektleder”

”Driverrolle”
6 mnd.

2 – 3 mnd.

2 – 4 mnd.

6 – 15 mnd.

10 – 30 år

Modningsprosess
Rolleavklaring

Gjennomføring

Prosjekter for
byggefasen

Bygge og
driftsfasen

Levetid

Tabell 2.2: Prosjekteringsfaser for byggeprosessen. (McDougall, 2008).
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Som beskrevet under kapittel 2.2 består et fjernvarmeanlegg av følgende anlegg/deler:
•
•
•
•

Varmesentral.
Distribusjonsnett eller primærnett.
Kundesentraler.
Byggets sentralvarmeanlegg.

I tabell 2.2 starter arbeidet med å planlegge et fjernvarmeanlegg, med en såkalt mulighetsavklaring. Arbeidet med mulighetsavklaring starter med analyse av:
• Energi og effektbehov til oppvarming og varmtvann i bygninger, (Termisk energi).
Energi- og effektbehovet danner igjen grunnlag for vurdering av:
• Maksimal utnyttelse av fjernvarmen. Gjøres ved valg av tur og returtemperaturer, og
systemoppbygging av kundesentraler.
• Valg av energikilder i varmesentralen.
• Dimensjonering av distribusjonsnett.
I påfølgende kapitler er det beskrevet ulike fremgangsmåter og hvilke hensyn som må tas i
forhold til vurdering av overnevnte punkt.

2.4.1 Energibehov - nybygg
Bygningers energieffektivitet i henhold til kravene i TEK 07, dokumenteres etter beskrevet
metoder i NS 3031. (Statens Bygningstekniske Etat, 2007).
Teknisk forskrift, TEK 07 og NS 3031
• Energitiltak. Energikravene i TEK § 8-21 kan enklest oppfylles ved benytte ferdig definerte energitiltak. Dersom ferdig definerte energitiltak følges vil det ikke være behov
for ytterlig beregninger. Energitiltakene som er listet opp TEK 07 under § 8-21a stiller
krav til:
-

Samlet glass, vindus og dørareal av bygningens oppvarmede areal BRA.
U-verdier i tak, vegger, golv og vinduer.
Kuldebroverdier.
Lufttetthet.
Gjenvinning av varmen i ventilasjonsluften.
SFP – faktor til ventilasjonsanlegget. (Effekten til vifta pr massestrøm i sekundet).
Ingen lokalkjøling eller ventilasjonskjøling.
Temperatur styring, natt – og helgesenking.

• Energirammer. I TEK § 8-21b er det satt krav til størrelsen på energirammene (se tabell
2.3), kWh pr. m2 oppvarmet BRA pr. år. For å vise at samlet netto energibehov ikke
overskrider fastsatt energiramme i TEK, skal det utføres en kontrollberegning i henhold
til NS 3031. Resultatet fra kontrollberegningen fremlegges som vist i tabell 2.3.
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Småhus

Boligblokker

Barnehager

Kontorbygg

Skolebygg

Universitets – og
høgskolebygg

Sykehus

Sykehjem

Hoteller

Idrettsbygg

Forretningsbygg

Kulturbygg

Lett industri,
verksteder

Romoppvarming
Oppvarming av
ventilasjonsluft
Vannoppvarming
Vifter og pumper
Belysning
Teknisk utstyr
Romkjøling
Kjølebatterier
Sum netto
energibehov
Avrundet
Energiramme

51

30

67

33

39

33

57

49

61

48

45

65

67

6

7

26

21

27

24

42

38

29

40

34

26

25

30
8
17
23
0
0

30
10
17
23
0
0

10
23
21
5
0
0

5
22
25
34
0
24

10
25
22
13
0
0

5
27
25
34
0
30

30
54
47
47
0
50

30
48
47
23
0
0

30
35
47
6
0
31

50
23
21
3
0
0

10
42
56
4
0
47

10
24
23
3
0
26

10
21
19
23
0
21

136

118

152

165

137

179

327

234

239

185

237

178

186

125 +
1600/m2

120

150

165

135

180

325

235

240

185

235

180

185

Tabell 2.3: Energirammene fordelt på energiposter, kWh pr m 2 oppvarmet BRA 1 .
(Statens Bygningstekniske Etat, 2007).

NS 3031: Beregning av bygningers energiytelser
Vi skal ikke gå detaljert inn på de ulike beregningsmetodene i NS 3031, men denne standarden fastsetter regler for bergning av bygningers:
•
•
•
•

Varmetapstall.
Totalt netto energi i et energibudsjett.
Levert energi til bygninger fordelt på ulike energivarer.
Primærenergibehov, CO2 – utslipp, vektet levert energi og energikostnad.

Videre kan NS 3031 benyttes til å vurdere om bygningen tilfredsstiller energirammekrav gitt
i teknisk forskrift TEK 07.
Figur 2.6 på neste side viser et flyteskjema på prosedyre for beregning av bygningers energibehov etter NS 3031.
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Bestem inndata for bygningskropp og ventilasjon

Beregn varmetapskoeffisient og varmetapstall

Bestem inndata for energiberegning
(internt varmetilskudd, effekter, settpunkt temperaturer,
driftstider, data for solberegning osv.)

Bestem eventuell soning av bygget

Velg egnet energiberegningsmetode ut fra bygningskategori og problemstilling
(månedsberegning eller dynamisk metode)
Beregn netto energibehov og energibudsjett for alle
energiposter (oppvarming, varmtvann, vifter og pumper,
belysning, utstyr og kjøling)
Bestem inndata for beregning av levert energi
(Virkningsgrader for energisystemer, kjøle – og varmefaktorer og andeler ulike energivarer)
Beregn behov for levert energi (elektrisitet, olje, fjernvarme, biobrensel og eventuelt andre energivarer)

Bestem primærenergifaktorer, CO2 – faktorer, energipolitiske vektingsfaktorer og energipriser
Beregn primærenergibehov, CO2-utslipp, energikostnad og eventuelt energipolitisk energibehov

Rapport
Inndata og resultater
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Figur 2.6: Prosedyre for beregning av bygningens energiforbruk ihht NS 3031. (Standard
Norge, 2007).

I figur 2.6 står det at det skal velges en egnet energiberegningsmetode ut fra bygningskategori og problemstilling. I henhold til NS 3031 skal stasjonær eller dynamisk metode benyttes. For overslagsmessige bergninger kan empirisk metode benyttes. (NTNU - SINTEF,
2007).
• Empirisk metode. Denne metoden har en lav detaljeringsgrad både når det gjelder beregningsprogram, antall parametere og tidsoppløsning. Tidsoppløsningen for denne metoden kan være et år, oppvarmingsperiode eller eventuelt måneder. Denne metoden er
meget forenklet og dermed unøyaktig. Beregningsprogrammer basert på empiriske metoder egner seg best for bruk i forbindelse med energi og varmeplanlegging av hele områder og for overslagsberegning av energi – og varmebehov for den enkelte bygning.
• Stasjonær metode. Denne metoden er mer detaljert med tanke på parameter og tidsoppløsning. Tidsoppløsningen for denne metoden kan være måned, eventuelt uke eller
døgn. NS 3031 kan benyttes som håndbergningsmetode, men egner seg best i praksis
for et databasert beregningsprogram.
• Dynamisk metode. Den mest nøyaktige metoden for beregning av energi og effektbehov
er dynamisk metode. Metoden har høy detaljeringsgrad når det gjelder matematisk modellering av varme – og masseutveksling, antall parametere og tidsoppløsning. Typisk
tidsoppløsning er døgn, time eller eventuelt minutter og sekunder. Denne metoden lar
seg ikke beregne manuelt og det må det benyttes avanserte data beregningsprogram.
I NS 3031, kapittel 4.4, er det satt krav til hvilken energiberegningsmetode som skal benyttes
for de ulike bygningstypene, mens kapittel 6 i NS 3031 forteller hvilke parameterne som skal
inngå i beregning av de ulike energiposter.
Tabell 2.3 viser hva de ulike energipostene inneholder. Energipostene for romoppvarming,
oppvarming av ventilasjon og varmtvann kalles termisk energi, og kan dekkes av ulike energikilder som elkraft, varmepumpe, fossilt brennstoff og biomasse. Resterende poster kan kun
dekkes av elektrisitet.
Energirammekravene i TEK § 8-21 og den beregningen som gjøres under kapittel 6 i NS
3031, gjelder netto energibehov i bygget. For levert energi til bygget, må det gjøres en beregning som tar hensyn til systemvirkningsgraden for valgt energisystem. Denne beregningen gjøres i henhold til NS 3031, kapittel 7.
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2.4.2 Energibehov - eksisterende bygningsmasse
Fordi eksisterende bygg har historiske verdier på energiforbruket, er energibehovet enklere å
fremskaffe enn for nybygg. Samtidig er det viktig å kontrollere at verdiene er reelle og riktige i forhold til normtall eller NS 3031. Dersom verdiene avviker må det undersøkes om bygningskroppen holder mål med tanke på lufttetthet og isoleringsevne. Videre må en se på om
bygget brukes riktig i forhold til temperaturer, ventilasjon og oppvarming.
Resultatet av gjennomgangen danner igjen ett beslutningsgrunnlag for om det skal i verksettes ENØK – tiltak før byggets endelige energiforbruk fastsettes.

18

2.4.3 Effektbehov – oppvarming og varmtvann
Effektbehovet er grunnlaget for energiberegninger. Ved valg av energibærer og energikilde
må maks effektbehov være kjent.

Effektbehov til oppvarming
Som grunnlag for beregningen av effektbehovet, må bygningskroppen og ventilasjons varmetapskoeffisient, H (eller U-verdi) bestemmes. (NS 3031). Varmetapskoeffisienten beregnes etter formel 2.1.
H = HD + HU + Hg + Hv + Hinf

[W/K]

(2.1)

Hvor:
HD = varmetransmisjonstap til det fri [W/K]
HU = varmetransmisjonstap til uoppvarmede soner [W/K]
Hg = varmetap til grunnen [W/K]
Hv = ventilasjonsvarmetap [W/K]
Hinf = infiltrasjonsvarmetap [W/K]

Varmetapskoeffisienten ved varmegjennomgang, Hbygningsdel = HD, HU og Hg, bestemmes ut
fra bygningsdelens U-verdi. Den tar for seg varmetap ut til uteluften, tap gjennom grunnen
og tap til en temperatur som er vesentlig forskjellig fra dimensjonerende innetemperatur.
Virkningen av kuldebroer er også med hvor Ψkuldebro er kuldebroverdi i W/(m·K) og lkuldebro er
lengden til kuldebroen i meter.
Denne koeffisienten beregnes slik som vist i formel 2.2.
Hbygningsdel = ∑ Ubygningsdel · Abygningsdel + ∑ Ψkuldebro ·lkuldebro

[W/K]

(2.2)

Varmetapskoeffisienten HV og Hinf, for infiltrasjon og ventilasjon skyldes at bygningen gjennom luftlekkasjer og ventilasjon får tilført uteluft som må oppvarmes til romtemperatur θinne.
Denne koeffisienten beregnes etter formel 2.3.
HVentilasjon = 0,33 · Vbygning (1 - ηT) [W/K]

(2.3)

Der Vbygning er gjennomsnittlig ventilasjonsluftmengde i m3/h, mens ηT er temperaturvirkningsgraden for varmegjenvinner til ventilasjonsaggregatet. Faktoren 0,33 er luftens varmekapasitet pr.volum, [Wh/m3· K].
Når samlet varmetapskoeffisient foreligger, kan byggets effektbehov beregnes ved ulike utetemperaturer. Effektbehovet plottes inn i et diagram som danner en oversikt effektbehovet
over året. Se figur 2.9, effektvarighetsdiagram. (NTNU - SINTEF, 2007).
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Dimensjonerende utetemperaturer (DUT) brukes ved beregning av bygningers maksimale effektbehov til romoppvarming. Ved fastlegging av dimensjonerende effektbehov til romoppvarming etter NS-EN 12831 kan stedets laveste gjennomsnittlige utetemperatur over enten ett
(θ1d), to (θ2d), tre (θ3d) eller fire (θ4d) døgn benyttes, hvor θ3d = θdu. Dimensjonerende utetemperaturer finnes blant annet på: www.byggforsk.no, byggdetaljblad 451.021, Klimadata for
termisk dimensjonering og frostsikring.
Effektbehovet for å dekke det totale varmetapet fra et oppvarmet bygg beregnes som vist i
formel 2.4.
Φtotal = ΦT + ΦV = (HT + HV) (θinne –θdu)

[W]

(2.4)

Hvor:
ΦT = effektbehov for å dekke varmegjennomgangstap (transmisjon) fra bygget [W]
ΦV = effektbehov for å dekke ventilasjons – og infiltrasjonstap fra romme [W]
Hbygningdel = varmetapskoeffisient fra ved varmegjennomgang fra rommet [W/K]
Hventilasjon = dimensjonerende varmetapskoeffisient for å dekke ventilasjons – og infiltrasjonstap
fra rommet [W/K]
θinne = dimensjonerende innetemperatur [ °C]
θdu = dimensjonerende utetemperatur [ °C]

Varmtvann – effektbehov direkte vannoppvarming.
I NS 3031 under tillegg A (normativt), tabell A.1, finnes en oversikt over varmtvannsforbruket for ulike bygningskategorier. Disse inndata kan benyttes for overslagsberegning av byggets varmtvannsforbruk, eller til å kontrollere beregnet varmtvannsforbruk.
Effektbehovet for varmtvann betegnes som vist i formel 2.5.
ΦVV = q · ρ · Cp (tv – tk)

[kW]

(2.5)

Hvor:
q = varmt tappevann i l/s eller kg/s [l/s = kg/s] (Samtidig varmtvannsforbruk, se formel 2.6 )
ρ = vannets tetthet [kg/l], [ρ = 1,0 kg/l]
Cp = spesifikk varmekapasitet [kWs/kg K], [Cp = 4,2 kWs/kg K]
tv= varmtvannstemperatur [ °C]
tk= kaldtvannstemperatur [°C]

Tappevannstemperaturen i armatur ligger normalt mellom 35 - 40 °C, men på grunn av fare
for legionella må temperaturen for produksjon av varmtvann ligge på 65 °C.
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Ved å benytte normtallene i Normalreglementet for sanitæranlegg er det enkelt å beregne
varmtvannsforbruket for de enkelte bygg. I tabell 2.4 er det satt opp hvor mye varmtvann
som tappes på hvert tappested.

TAPPESTED

VARMT TAPPEVANN [l/s]

Servantbatteri

0,1

Bidet-batteri

0,1

Tappeventil

0,2

Oppvaskbatteri

0,2

Dusjbatteri

0,2

Badebatteri

0,3

Tabell 2.4: Varmtvannsforbruk for ulike tappesteder. (Normalreglementet, 2006).

Som oftest tappes det ikke samtidig på alle tappestedene i bygningen. Det er kun i dusjanlegg tilknyttet idrett og svømmehaller hvor 100 % samtidighet kan oppstå. Til å beregne hvor
stort maksimalt varmtvannsforbruk er, benyttes en standard samtidighetsformel, formel 2.6.
qs = qN1 + 0,015 · (qN - qN1) + 0,17√(qN - qN1) [l/s]

(2.6)

Hvor:
qs = maks. vannmengde [l/s]
qN = summen av normalvannmengder[l/s]
qN1 = normalvannmengde til største tappested [l/s]

Med denne formelen kan vi anslå det momentane effektbehovet, som vil være avgjørende
ved valg av varmtvannsforsyningssystem og dimensjonering av forsyningsanlegg.
(Normalreglementet, 2006). Direkte oppvarming av varmtvann blir nærmere omtalt under
kapittel 2.4.6 Varmevekslere.
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Varmtvann – effektbehov til magasinering av varmtvann. (Jensen, 2008)
For beregning av magasineringsbehovet for varmtvann bør det brukes tid ved prosjekteringen slik at en unngår å installere for store effekter i forhold til berederstørrelse og anleggets
varmtvannsbehov. Dette gjøres for å tilstrebe et mest mulig optimalt system, - dvs. et system
som gir den gunstigste kostnaden i forhold til energiforbruk, investering, drifts- og vedlikeholdskostnader. Ved beregning av magasineringsbehovet for varmtvann er det flere forhold
som må klarlegges før en bestemmer berederstørrelse og effekt.
• Varmtvannsforbruket og varmtvannstemperaturen.
• Varmtvannsforbrukets fordeling over døgnet,(forbruksmønster).
Varmtvannsforbruket bør vurderes for hvert enkelt tilfelle ut fra målinger, bruksforutsetninger og utstyr. Effektberegningene og vannforbruket for varmtvann beregnes som beskrevet i
kapittel 2.4.3 Effektbehov. Når dette er utredet, settes forbruket opp i en forbrukskurve med
korte tidsintervaller. Forbrukskurven viser et middelforbruk av varmtvann. Det reelle forbruket varierer mellom middelverdiene med større eller mindre variasjoner, prinsippskisse av
forbrukskurve er fremstilt i figur 2.7. (Jensen, 2008).

Figur 2.7: Prinsipiell fremstilling av forbrukskurve -/ mønster. (Jensen, 2008).

Forbrukskurven gir normalt ikke et galt resultat av forbruket ved bestemmelse av dimensjonerende volum, når en forutsetter vannvarmere med en viss akkumuleringskapasitet.
Når forbruket av varmtvann over døgnet er fastlagt, og inntegnet i en forbrukskurve, er det
praktisk og fremstille forbruket i en summasjonskurve. Summasjonskurven som fremstilles
av forbruket blir ofte kalt for en akkumulert forbrukskurve. Prinsippet for en akkumulerte
forbrukskurve kan fremstilles som vist i figur 2.8. Verdiene som frenkommer av en slik kurve benyttes til å bestemme de parametrene som inngår i dimensjoneringsligningen.
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Figur 2.8: Eksempel på akkumulert forbrukskurve. (Jensen, 2008).

For å kunne bestemme magasinert energi pr. liter vann fra berederen er helt utladet til den er
helt oppladet er man avhengig av temperaturen i berederen for disse tilstandene. Temperaturverdier for akkumulatoren kan være som følgende:
Temperatur akkumulator oppladet:

Ttopp = 80 °C
Tbunn = 70 °C

Temperatur akkumulator utladet:

∆t = (80 + 70)/2 - (65 + 10)/2 = 37,5 °C

Ttopp = 65 °C
Tbunn = 10 °C

Magasinert energi pr. liter vann, kalles for akkumuleringsfaktoren, a, og beregnes etter følgende formel 2.7.
a = (Cp · ρ · ∆t)/ 3600

[kWh/l]

(2.7)

Hvor:
Cp = spesifikk varmekapasitet [kWs/kg·K], [Cp = 4,2 kWs/kg K]
∆t = temperaturdifferanse [°C]
ρ = vannets tetthet [kg/l], [ρ = 1,0 kg/l]
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Hvis berederen skal være oppladet i løpet av maksimum 24 timer (et døgn), må berederen ha
en tilført minimumseffekt. Denne minimumseffekten betegnes som netto ladeeffekt, P´min, til
berederen og fremkommer av formel 2.8.
P´min = Qd / h

[kW]

(2.8)

Hvor:
Qd = døgnforbruk [kWh]
h = timer [h]

Netto ladeeffekt er den effekten som berederen avgir. Alle slike beredere har en virkningsgrad. Virkningsgraden til berederen kan variere, og dermed blir den tilførte effekten for berederen større enn netto ladeeffekt. Tilført effekt, Pmin, beregnes etter formel 2.9. (Jensen,
2008).
Pmin = P´min / ηakk [kW]

(2.9)

Hvor:
P´ min = netto ladeeffekt [kW]
ηakk = virkningsgrad akkumulator

Med bakgrunn i ovenstående beregninger ser man hvilket effektbehov man bør har for å tilstrebe et optimalt system. Ut fra effektbehovet til berederen, og forbrukskurven over varmtvannsforbruket beregners beredervolum. Beredervolumet, V1, som behøves ut fra de forutsetninger som er satt, beregnes etter følgende formel 2.10.
V1 = (Q1 - Pmin ·η·t) / a [liter]

(2.10)

Hvor:
Pmin = tilført ladeeffekt [kW]
Q1 = døgnforbruk [kWh]
t = timer mellom oppladet og utladet bereder [h]
η akk= virkningsgrad akkumulator
a = akkumuleringsfaktor [kWh/l]
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Vekstvilkår for legionellabakterien
Magasinering av varmtvann krever et jevnt forbruk over døgnet slik at det ikke blir stillestående vann i beredersystemet og grobunn for legionellabakterien. Slike anlegg krever større
tilsyn og gode rutiner for å opprettholde høy temperatur for at ikke begroing skal finne sted.
Ved magasinering kan det oppstå problemer ved gjennomspyling av alle tappepunkter da berederen ikke klarer å levere konstant høy vanntemperatur til en hver tid.
Med direkte oppvarming av varmtvann unngår man magasinering, og dermed begroing av
legionellabakterien. Velges det et høytemperaturanlegg, vil vannet i varmtvannssystemet
holde en høy og konstant temperatur, og dermed forenkle rutinene for gjennomspyling og
desinfisering av alle tappestedene. (Folkehelseinstituttet, 2009)
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2.4.4 Overslagsberegning av energi – og effektbehov ved planlegging fjernvarmeanlegg.
Fremgangsmåten for beregning av effektbehov under kapittel 2.4.3 vil være tidkrevende dersom det kun skal foretas en overslagsberegning. Spesielt for større utbygningsområder, nye
og eksisterende utbygningsområder.
Oppvarmet areal for nybygg
I eksisterende utbygningsområder finnes det verdier for oppvarmet areal og energibehov.
Men for å finne oppvarmet areal for ubebygd bygningsmasse, må en kjenne til utnyttingsgraden for det regulerte utbygningsområdet. Ved å multiplisere utnyttingsgraden med totalarealet til det regulerte området får man ut oppvarmet areal.
Når oppvarmet areal er bestemt for de ulike bygningskategoriene, beregnes det termiske
energibehovet etter tabellverdiene i tabell 2.3, Energirammene fordelt på energiposter, kWh
pr m2 oppvarmet BRA. (Stensaas, 2007).

Sammenheng mellom maksimal effekt – og årlig energibehov
For å finne en omtrentlig sammenheng mellom maksimaleffekt og årlig energibehov, benyttes Velanders formel gitt ved formel 2.11.
Φmaks = k1 · Q + k2 ·√Q

[kW]

(2.11)

Hvor:
Q = årlig energiforbruk [kWh]
k1, k2 = empiriske konstanter

For hele landet settes verdien til: k2 = 3,22 · 10-2
Konstanten k1 varierer med klima og bygningstype. I tabell 2.5 er det satt opp beregnede
verdier på k1 for noen steder i Norge. (Stensaas, 2007).
Sted
Lista
Stavanger
Hamar
Oslo
Trondheim
Røros
Bergen
Bodø
Vardø

k1
5,03 · 10-4
4,56 · 10-4
4,16 · 10-4
4,11 · 10-4
4,00 · 10-4
3,96 · 10-4
3,92 · 10-4
3,08 · 10-4
2,62 · 10-4

Tabell 2.5: k 1 - verdier for enkelt plasser i landet. (Stensaas, 2007).
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Brukstid
Når maksimal effekt, Φmaks er funnet, kan brukstiden for maksimal effekt beregnes. Denne
beregnes etter formel 2.12.

τbrukstid = Q / Φmaks

[timer]

(2.12)

Hvor:
Q = årlig energiforbruk [kWh]

Φmaks = maksimal effekt [kW]
Vanlig brukstid for oppvarmingsformål i enkeltbygg er 1500 – 3000 timer avhengig av byggtype og klima. (Stensaas, 2007).

Sammenlagring av effektbehov
For bygg som skal tilkoples samme varmesystem /fjernvarmesystem må det gjøres en vurdering av størrelsen på samtidig effektbehov. Størrelsen på samtidig effektbehov er som oftest
mye lavere en summen av maksimalt effektbehov for hvert enkelt bygg. Dette skyldes at
maksimalt effektbehov for de enkelte byggene ikke vil opptre samtidig.
Ved å innføre en sammenlagringsfaktor kS < 1 som normalt ligger i området 0,75 – 0,9, kan
samtidig maks effektbehov for fjernvarmeanlegget beregnes. Men samtidig som det tas hensyn til samtidig effektbehov, må det også tas hensyn til effekttapet i distribusjonsnettet. Korreksjonsfaktoren, kt for effekttap i distribusjonsnettet ligger i størrelsesorden 2 – 3 % av sentralens maksimalt leverte effekt. Det gir kt = 1,03.
Ensartet bygningsmasse gir oftest høy sammenlagringsfaktor 0,9, mens uensartet bygningsmasse gir lav sammenlagringsfaktor 0,7. Formel 2.13 viser hvor stor effekten fra varmesentralen må være når det er tatt hensyn til sammlagring og tap fra nettet.
ΦVarmesentral = (0,75 -0,9) · 1,03 · ∑ Φmaks → (0,77 – 0,93) · ∑ Φmaks

[kW]

(2.13)

Energitapet i fjernvarmesystemet utgjør normalt 6 – 10 % av årlig energileveranse.
(Stensaas, 2007). Se også NS 3031 kapittel 7.
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2.4.5 Varmesentraler
En varmesentral bør innholde flere ulike varmekjeler som kan kombineres eller benyttes alt
avhengig av effektbehov. Effektbehovet kan kategoriseres etter følgende laster. (H.Soma,
2009):
•
•
•
•

Grunnlast.
Spisslast.
Reservelast.
Sommerlast.

Effektvarighetskurve
For få en oversikt over hvilke energikilder som kan benyttes til de ulike lastene, må det tas
utgangspunkt i en effektvarighetskurve, som vist i figur 2.9.

Figur 2.9: Effektvarighetsdiagram.

Grunnlast
Grunnlasten skal gå med til å dekke mesteparten av det årlige energibehovet. Dette betyr at
energikilden bør være lønnsom og samtidig oppfylle dagens miljøkrav. (ikke fossilt brennstoff og elektrisitet). I gjennomsnitt dekker grunnlasten mellom 40 – 60 % av maks effektbehov og mellom 90 – 95 % av årlig energibehov. En grunnlastkjele må ikke dimensjoneres
for å ta hele effektbehovet. Dette begrunnes med at store kjeler ikke får tilfredsstillende
driftsforhold ved lave effektuttak. ( Dårlig virkningsgrad). (H.Soma, 2009).
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Spisslast
Spisslasten skal dekke effektbehovet mellom grunnlasten og maks effektbehov. Dersom
grunnlasten utgjør 60 % av maks effektbehov, utgjør spisslasten 40 % av maks effektbehov.
Energikilden til spisslasten bør ikke være uprioritert elkraft/kjelekraft. Uprioritert kjelekraft
vil som oftest ikke være tilgjengelig i periodene for spisslast. I tillegg til elektrokjele kan
spisslasten dekkes med gass eller en biobrenselskjele av mindre dimensjon en kjelen for
grunnlasten. (H.Soma, 2009).

Reservelast
I et biobrenselanlegg eller et avfallsforbrenningsanlegg må det tas høyde for jevnlig planlagt
stans for vedlikehold og uforutsette hendelser. I verste tilfelle kan dette skje i perioder med
høyt effektbehov. For å unngå avbrudd i energileveransen, må det planlegges reservekjeler.
Reservekjelen og spisslastkjeler kan sees i sammenheng. En og samme kjel kan dekke flere
behov samtidig. (H.Soma, 2009)

Sommerlast
Effektbehovet sommerstid vil kun være til oppvarming av varmtvann. Effektbehovet til
varmtvann er mye lavere enn effektbehovet i fyringssesongen. Består varmesentralen av et
biobrenselanlegg, kan ikke biokjelen av hensyn til optimale driftsforhold kjøres ved lavt effektuttak. Å benytte elektrokjele sommerstid kan være en løsning, da det sommerstid er god
tilgang til uprioritert (rimelig) kjelekraft. Et annet alternativ til å dekke sommerlasten kan
være varmepumpe med avløp, sjø eller geovarme som energikilde. (H.Soma, 2009)
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2.4.6 Varmevekslere
Kundesentralens (sekundærnettets) innkobling mot fjernvarmenettets (primærnettet) kan
være direkte eller indirekte.
Direkte system
I et direkte system er primærnettet koplet direkte mot bygningens varmesystem. Det vil si at
vannet som sirkulerer i primærnettet er det samme vannet som sirkulerer i bygningens varmesystem. Fordelen med direkte kopling er at en ikke behøver ekspansjonskar og pumpe i
bygningens varmesystem. Ulempen med dette systemet er høyt trykk og store trykkvariasjoner. Primærnettet krever som oftest høyere trykk enn sekundærnettet. Allikevel blir dimensjonerende trykk i sekundærnettet den samme som dimensjonerende trykk for primærnettet.
(Stensaas, 2007).
Indirekte system
Ved et indirekte system er bygningens varmeanlegg helt adskilt i fra primærnettet. Adskillelsen er i form av en varmeveksler. Et indirekte system krever et eget ekspansjons - og sirkulasjonssystem for bygningens varmesystem. Fordelen med dette systemet er at en unngår de
ulempene som direkte systemet har. Med dette systemet kan en kjøre det trykket som primærnettet krever, normalt 16 til 25 bar mot sekundærnettet sitt trykk på maks 4 bar. Ved uttak av varmeveksler må det velges en veksler som tåler opptredende trykk. (Stensaas, 2007).

Varmeveksler
Direkte system har altså en varmeveksler i mellom sekundærnettet og primærnettet. Under
dette kapittelet gjennomgås ikke detaljert teori rundt varmevekslere. Generelt i teorien om
varmevekslere, snakkes det generelt om overføringskapasitet som funksjon av spesifikk varmeoverføringsenhet og strømningsarrangement.
Spesifikk varmeoverføringskapasitet til varmeveksler er gitt ved følgende formel 2.14.
U · A = Φ / θm

[kW/K]

(2.14)

Hvor:
U · A = Konstant for varmeoverføring, U-verdi for varmeveksler multiplisert med arealet A til
varmeflaten i veksleren
Φ = Netto effektbehov [kW]
θm = Logaritmisk middeltemperatur [K]

Med strømningsarrangement menes medstrøm, motstrøm, krysstrøm eller en kombinasjon.
For væske /væske benyttes som oftest motstrøms platevarmeveksler. Skjematisk fremstilling
av temperaturforløpet til medstrøms – og motstrømsveksler er vist i figur 2.10.
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Logaritmisk middeltemperatur beregnes på følgende måte, formel 2.15.
θm = ∆T1 – ∆T2 / ln (∆T1 / ∆T2)

[K]

(2.15)

Hvor:
∆T1:

∆T2:

- For medstrøm:

Thi -Tci

- For motstrøm:

Thi - Tco

- For medstrøm:

Tho - Tco

- For motstrøm:

Tho - Tci

Thi = Temperatur varmside inn [°C]
Tho = Temperatur varmside ut [°C]
Tci = Temperatur kaldside inn [°C]
Tco = Temperatur kaldside ut [°C]

Figur 2.10: Temperaturforløp langs heteflaten til medstrøm – og motstrømsveksler.
(Sørensen, 2007).

Valg av temperaturer
Temperaturer må velges etter type varmesystem, behov, energibærer og energikilder. Ved
bruk av varmepumpe og spillvarme må tur – og returtemperaturene være lave for å få god
utnyttelse av varmepumpen. Med stor ∆T reduseres også massestrømmen som sirkulerer på
distribusjonsnettet. Dette medfører til reduserte pumpekostnader. Turtemperatur på over 100
°C krever strenge sikkerhetskrav til distribusjonsnettet og anlegget for øvrig.
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Platevarmeveksler
På fjernvarmenettet og i kundesentraler benyttes som oftest motstrøms platevarmveksler. En
platevarmeveksler består av en kompakt pakke av korrugerte metallplater. Vannet fra primærnettet og sekundærnettet, strømmer i motstrøm mellom annenhver plate. Platene er korrugerte for å oppnå turbulens og høyere varmeoverføring. Varmegjennomgangstallet ligger i
størrelsen 4000 – 5000 W/m2 · K. (Stensaas, 2007).
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Varmevekslere i kundesentral (Stensaas, 2007)
Når varmtvann skal varmes opp direkte ved forbruk er det behov for 2 eller 3 varmevekslere
i kundesentralen. I utgangspunktet er det 2 alternative plasseringer og oppkoblinger av et
varmevekslersystem.
• Parallell / seriekobling. 2 varmevekslerne koples parallelt/ serie, se figur 2.11. Med parallell kopling blir vannmengdeuttaket i fra primærnettet blir summen av uttaket til de 2
varmevekslerne. Seriekopling anbefales dersom effektbehovet til oppvarming av bygg
er større enn effektbehovet til varmtvann.

Figur 2.11: Parallell / seriekopling. (Stensaas, 2007).

1. Parallell kopling: Ventil V1.1 er helt åpen. Begge vekslerne får samtidig sitt primærvannbehov fra fjernvarmenettet. Samlet primærvannbehov fra fjernvarmenettet
er summen av primærvannbehovet til hver av vekslerne.
2. Seriekopling: Vinterstid stenges kursen til veksler for varmt tappevann i ventil
V1.1. Returvannet fra veksler for oppvarming kjøres via veksler for varmt tappevann. Mengden som veksler for varmt tappevann behøver reguleres i ventil V2.1.
Sommerstid stenges ventil V1.1 stenges kursen til veksler for oppvarming. Denne
koplingen gir øker ikke effektbehovet fra varmesentralen.
• To-trinns kopling. Systemet har 3 varmevekslere, en til oppvarming av bygg, en til forvarming av varmtvann og en til ettervarming av varmtvann, se figur 2.12. Forvarmingen av tappevann skjer ved hjelp av returvannet fra oppvarmingsvarmeveksler. En totrinns kopling anbefales dersom effektbehovet til varmtvann er større enn effektbehov
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til oppvarming. Ved sommerdrift er ventil V1.2 stengt og veksler for varmtvann får
hele sitt primærvannbehov fra fjernvarmenettet.

Figur 2.12: To-trinns kopling (Stensaas, 2007).

Ved dimensjonering av varmeveksler må det tas hensyn både til sommerforhold og vinterforhold. Sommerstid er det ikke tilgang til returvannet fra oppvarmingsveksleren. Dette betyr
at varmeveksler(ne) for varmtvann må kunne ta hele oppvarmingsbehovet sommerstid.
Varmeveksleren for varmtvann må derfor dimensjoneres etter primærvannets sommer temperaturer. Primærvannet har ved de fleste tilfellene lavere turtemperatur sommerstid.

Beregning av samlet primærvannbehov
For å finne primærvannbehovet må man først finne effektbehovet til varmtvann og oppvarming, Φtotal oppvarming og Φvarmtvann. (Stensaas, 2007).
a) Finn massestrømmen (primærvannbehovet) til varmeveksleren for varmtvann (heretter
VVT) og varmeveksleren for oppvarming (heretter VOP). Massestrømmen løses ut fra
formel 2.16.
Φ = m · Cp · ∆t

[kW]

(2.16)

Hvor:
m = massestrøm [kg/s]
Cp = spesifikk varmekapasitet [kJ/kg·K]
∆t = temperaturdifferanse [K] (Ttur – Tretur)

∆T VVT = Primærvannets temperatur sommerstid (70 °C – 25 °C) = 45 K
∆T VOP = Primærvannets temperatur vinterstid (100 °C – 70 °C) = 30 K
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b.1) To-trinnskopling = effektbehov og mVVT til VVT > effektbehov og mVOP til VOP
Er effektbehovet til varmt vann større enn effektbehovet til oppvarming, men samtidig
med lavere massestrøm en for oppvarming, benyttes metoden for dimensjonering av seriekoplete varmevekslere. (Se b.2 på neste side)
Er effektbehovet og massestrømmen til varmtvann større enn effektbehov og massestrømmen til oppvarming, benyttes denne metoden for dimensjonering av totrinnskopling av varmevekslere. Se appendiks C for eksempler
1. Finn VVT sin spesifikke varmeoverføringskapasitet, U·A etter formel 2.14 og 2.15, etter sommerforhold. Varmtvannet skal varmes opp i fra en temperatur på 5 °C til 65
°C.
Etter formel 2.15 blir logaritmisk middeltemperatur, θm = 10,8 K

2. Finn effekten som kan oppnås i varmeveksler for forvarming av varmtvann. Den massestrømmen som kommer ut i fra VOP skal forvarme varmtvannet. Effekten eller
varmeytelsen som kan oppnås i varmeveksler for forvarming av varmtvann finnes
ved hjelp av formel 2.16. ( ∆t velges lik returtemp fra VOP og retur VVT sommer)
Φforvarmer = m · Cp · ∆t [kW]

3. Når effekten til forvarmeren er funnet kan vi finne nødvendig effektbehov for ettervarmer av varmtvann vinterstid. (Φettervarmer = Φvarmtvann totalt - Φforvarmer )

4. Når effektbehovet til varmeveksleren for ettervarming av varmtvann foreligger, kan vi
finne utløpstemperatur, Tretur/utløp (Tho) til primærnettet. Denne finnes først ved å løse
ut, θm ut fra formel 2.14. Konstanten (U·A) i formelen har vi funnet under pkt.1.
Når θm er funnet, kan vi finne Tho etter prøve – og feilmetoden. Formelen er utledet
etter formel 2.15:
θm = [(Thi – Tco) – (Tho – Tci)] / ln [ (Thi – Tco) / (Tho – Tci)] [K]

5. Når Tho er funnet kan vi ved hjelp av formel 2.16 finne primærvannbehovet til ettervarmeren vinterstid. Dette primærvannbehovet summerer vi med primærvannbehovet (massestrømmen) til VOP og får ut samlet uttak fra fjernvarmenettet.
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b.2) Seriekopling = effektbehov VVT < effektbehov VOP
Når effektbehovet til oppvarming er større enn effektbehovet til varmtvann, og når returtemperaturen fra oppvarming er den samme som turtemperaturen til varmtvann sommerstid, koples vekslerne i serie. Se figur 2.11. Det benyttes en shuntkopling som leverer
riktig mengde til VVT. Overskuddsmassen fra VOP leveres rett ut på returledningen til
fjernvarmenettet.
Returtemperatur som leveres er 25 °C fra VVT, og 70 °C fra VOP. Disse to returtemperaturene blandes før det går ut returledningen til fjernvarmenettet.

Eksempel:
mVVT = 0,51 kg/s (returtemp 25 °C, ∆T = 45 K)
mVOP = mTotal = 0, 87 kg/s (returtemp 70 °C, ∆T = 30 K)
mOverskudd = (0,87 – 0,51) kg/s = 0,36 kg/s

(returtemp 70 °C)

Andel 25 °C: 0,51/0,87 = 0,58
Andel 70 °C: 0,36/0,87= 0,42
Returtemperatur etter blanding: (0,58 · 25 + 0,42 · 70) °C = 43,9 °C

Massestrøm [kg/s]

Med denne løsningen reduseres returtemperaturen og dermed massestrømmen på returledningen. Figur 2.13 viser hvordan massestrømmen minker med økende ∆T.

Effekt [kW]
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Figur 2.13: Sammenheng mellom massestrøm, ∆T og ønsket effektuttak.

2.4.7 Planlegging av distribusjonsnettet
Rørkostnadene øker proporsjonalt med diameteren. Ved prosjektering og planlegging av
fjernvarmeanlegg er det derfor viktig å holde rørdimensjonene nede. Behovsstyring av massestrømmen og turtemperaturen samt samlagring av effektbehovet, gir mindre rørdimensjoner.
Behovsstyring gjør at effekttopper kan opptas ved en kortvarig økning i massestrømmen eller temperaturen. For dette benyttes frekvensstyrte sirkulasjonspumper hvor det legges inn en
sikkerhetsfaktor på effektleveransen i pumpekapasiteten, uten å øke rørdimensjonene.
(SINTEF Byggforsk, 1991).

Høyder og plassering
Distribusjonsnett som planlegges med direktekopling mot kundesentralen / undersentraler,
må planlegges nøye med tanke på høyder, avstander og trykk. Trykket på distribusjonsnettet
(primærnettet) må følge dimensjonerende trykk til bygningsmassens sentralvarmeanlegg (sekundærnettet). Må varmesentralen plasseres ugunstig i forhold til bygningsmassen, bør det
ikke planlegges et direktekoplingssystem. Med ugunstig plassering menes store høydeforskjeller og asymmetrisk i forhold til tilknyttet bygningsmasse.

Temperatur - og mengderegulering
Ved mengderegulering benyttes strupeventiler som styres av en på forhånd fastlagt kurve i
en bestemt sammenheng med utetemperaturen. Med frekvensstyrte pumper som går mot
konstant trykk, reduseres turtallet når trykket øker som følger av strupte ventiler. Ved temperaturregulering har man en direkte kopling mellom utetemperaturen og frekvensen analogt
med turtemperaturen.
Temperatur og mengderegulering medfører også til lavere pumpekostnader og redusert slitasje på distribusjonsnettet. I tilegg kan det monteres 2 like pumper (en i reserve) som kan benyttes året rundt uavhengig av årstid. Et siste viktig poeng med temperaturregulering er varmetapet fra distribusjonsnettet. Høye temperaturer medfører til høyere varmetap på distribusjonsnettet. Med at temperaturen reguleres, kan det også sies at varmetapet reguleres.
(SINTEF Byggforsk, 1991).

Innregulering av distribusjonsnettet
Det er viktig at distribusjonsnettet er riktig innregulert slik at riktig mengde og varmebehov
blir levert til det enkelte bygget. Innreguleringen kan skje etter flere ulike metoder.
• Proporsjonalmetoden som bygger på målinger og manuelle justeringer.
• Forinnstillingsmetode basert på beregninger som er utført på forhånd.
• Kombinasjon av overnevnte metoder.
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Den grove varmefordelingen i nettet oppnås med valg av riktige rørdimensjoner. Skal varmefordeling være helt nøyaktig, må det i tillegg brukes et større antall strupeventiler. Riktig
rørdimensjonering krever minimalt med struping. Lite struping over ventilene fører til mer
nøyaktig anslag av massestrømmen. Må ventilene strupes mye, får enn større usikkerhet på
massestrømmen.
En rimeligere løsning på reguleringen av massestrømmen i nettet er å montere faste motstander. Ulempen med dette er at det vanskeliggjør innreguleringen ved senere anledninger.
Monteres det istedenfor strupeventiler med trykkuttak er det også enklere å kontrollere massestrømmen. (SINTEF Byggforsk, 1991)

Generelt ved planlegging av distribusjonsnett for fjernvarme
I nye utbygningsområder bør det planlegges fellesgrøft for VA-ledninger, fiber, elkraft og
fjernvarme. Fiber og elkraft planlegges lagt i varerør som gjør senere gravearbeid enklere.
Legges fjernvarmerørene i fellesgrøft med VA, er det ikke behov for frostsikring av VAledninger. Varmetapet fra fjernvarmerørene utnyttes som frostsikring av VA-ledninger. Med
dette spares kostnader for frostsikring av VA-rør. Prinsippskisse for fellesgrøft er fremstilt i
figur 2.14.

Figur 2.14: Generelt grøftesnitt for fellesgrøft. (SINTEF Byggforsk, 1991)
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2.5 Varmepumpe
I forhold til tradisjonell oppvarming med elektrisitet, olje og gass, er varmepumpe et miljøvennlig alternativ. Varmepumpen er veldig energieffektiv sammenlignet de med tradisjonelle
oppvarmingsalternativene. For større bygg kan varmepumpen utformes slik at den dekker
kjølebehovet i tillegg til oppvarmingsbehovet. I boliger og yrkesbygg benyttes varmepumpen
i større grad til romoppvarming og beredning av varmtvann.
Investeringskostnadene for varmepumpe er høyere enn for tradisjonelle oppvarmingsalternativ. Varmepumpen har lavere energiforbruk og dermed mindre energikostnader, og vil dermed være et konkurransedyktig alternativ. Hvis investerings - og driftskostnadene ikke overskrider inntjeningen over en gitt tidsperiode (ca.10 - 15 år) er investeringen lønnsom.
I dette dokumentet er det ikke foretatt noen lønnsomhetsanalyse.

2.5.1 Generelt om varmepumper
Til daglig snakkes det om energiproduksjon og energiforbruk. Ser en på termodynamikkens
1. hovedsetning medfører dette ikke riktighet.
Termodynamikkens 1.hovedsetning:
”Energimengden i et lukket system er konstant – energi kan verken oppstå eller
forsvinne, bare omdannes ”
Denne hovedsetning er formulert ut i fra prinsippet for bevaring av energi. (Sørensen, 2007).
En varmepumpe benyttes for å omforme energi av forskjellige kvaliteter til varme som kan
benyttes til for eksempel oppvarming av fjernvarme, forvarming av varmtvann m.m. Varme
fra omgivelsene benyttes til dette, og reservoaret kan være: luft, sjø, prosessrenseanlegg eller
jordvarme. Når en skal velge kriterier for varmekilden er det noen punkter som er viktige.
Disse vil være:
•
•
•
•
•

Høy og stabil temperatur, og god tilgjengelighet.
Høy varmekapasitet og varmeoverføringsevne.
Ikke eller lite forurenset.
Stor spesifikk varmekapasitet.
Lave investeringskostnader.

Hvilket reservoar som benyttes som energikilde til varmepumpen, vil være avhengig av tilgjengelighet og innviseringskostnader. (NTNU - SINTEF, 2007).
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2.5.2 Energikilder
I forbindelse med denne oppgaven og dette dokumentet er det kun sett på grunnvann / varme
og avløp som energikilde for varmepumpe. Andre energikilder omtales ikke i denne sammenhengen. Avløp og grunnvann anses som likeverdige energikilder når det gjelder temperatur.
Grunnvann / varme
Grunnvarmen i grunnvann og berg holder en stabil temperatur gjennom hele året uavhengig
av stedets middeltemperatur. Temperaturen ligger mellom 2 °C og 10 °C ved en dybde på ca
10 meter. Varmeopptaket er avhengig av grunnvannsmengden og grunnforholdene. Det er
flere typer brønner som kan benyttes, resirkulasjonsbrønn, forbruksbrønn og indirekte system, se figur 2.15.
Et indirekte system er det som er mest vanlig. Systemløsningen for et slikt anlegg vil være at
det sirkulere en lake i plastslanger i borehullene. For denne løsningen hentes varmen først fra
grunnvannet og deretter utnyttes bergvarmen når gjennomstrømningen av grunnvann er liten
eller varmebehovet stort. De billigste borekostnadene får en ved fjellgrunn. Hvis en må til
med fôringsrør for å stabilisere massene vil kostnadene øke. Denne løsningen gir høye investeringskostnader til varmeopptakssystemet, men vil være et pålitelig og vedlikeholdsfritt
system.

Figur 2.15: Typer energibrønner. (NTNU - SINTEF, 2007).

Benytter en resirkulasjonsbrønn er ikke behovet for tilsig like stort som ved forbruksbrønn.
Det utnyttede vannet går tilbake til samme brønn. Ulempen med en slik brønn er at temperaturen vil falle ved store uttak og lite tilsig hvis ikke brønnen er stor nok. Blir temperaturen
lav i brønnen vil det oppstå frostproblemer og brønnen vil kunne fryse med den følgen at
varmepumpen slutter å virke.
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Med forbruksbrønn er en avhengig av et stort tilsig av grunnvann. Klarer en å oppnå en slik
løsning vil dette gi en veldig god varmefaktor ved bruk av grunnvannet direkte. Det utnyttede vannet dumpes i egen brønn slik at en unngår at temperaturen faller i uttaksbrønnen. Tilsiget til borehullet er vanskelig å forutsi, og det er dermed ikke garantert suksess.
I et indirekte system er det en lake som sirkulerer i plastslanger (kollektorslanger) nede i borehullet. Det vil oppstå et tap i overgangen mellom grunnvann og medium. For slike systemer er ofte vann blandet med en type frostvæske slik at frysing blir lite aktuelt. For denne
typen brønn er det en fordel med mye tilsig, men det er ikke kritisk om dette ikke oppnås.
Dette systemet fungerer selv om det ikke er vann i brønnen. I slike tilfeller hvor brønnen er
tom for grunnvann er det bergvarmen som blir utnyttet som energikilde. Fjellet blir oppvarmet av sola i løpet av sommeren og man utnytter bergvarmen som er lagret i fjellet utover
hele fyringssesongen. Bergvarmen holder en temperatur mellom 4 °C til 8 °C. (NTNU SINTEF, 2007).
Når et reservoar / brønn av en gitt størrelse med kjent temperatur, skal benyttes som energikilde for en varmepumpe, har man grunnlaget for å beregne den tilgjengelige energimengden. Tilgjengelig energimengde beregnes etter formel 2.17.
Q = V · Cp · ρ · (∆t) [kWh]

(2.17)

Hvor:
V = volum [liter]
Q = udekket energibehov [kWh]
Cp = spesifikk varmekapasitet [kWh/kg·K]
ρ = vannets tetthet [kg/m3]
∆t = temperaturdifferanse [K]

Avløp som energikilde
Avløpsvann kan også benyttes som varmekilde til varmepumper. Avløpsvannet kan enten
være urenset eller renset.
Avløpsvannets temperatur og vannstrøm varierer en del i løpet av året. På høsten ligger temperaturen på rundt 10 – 12 °C og synker gradvis ned mot 6 – 7 °C på vårparten. I perioder
med store nedbørsmengder eller ved stor snøsmelting kan temperaturen synke ytterligere.
Men uansett temperaturvariasjoner gir avløpsvannet gode muligheter for en god varmefaktor
for varmepumpen.
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Erfaringer viser at renset avløpsvann gir de beste driftsfordelene. Urenset vann krever meget
spesielle løsninger og til dels omfattende driftsrutiner. Ulempen med renset avløpsvann er at
selve varmepumpen må være i nærheten av et prosessrenseanlegg.
Dette medfører til at fjernvarmeanlegg bør etableres i nærheten eller i tilknytning til prosessrenseanlegget. Eventuelt kan det bygges ett nærvarmeanlegg som varmer opp nærliggen de
bygg, inkl prosessrenseanlegget. (Statsbygg, 2003)
For å unngå at avløpsvannet fryser etter endt energiuttaket, bør rest temperaturen ikke være
lavere enn 3 °C. Med gitte temperaturer oppnår man en ∆T= 9 K til 4 K.
I kommunalteknisk sammenheng heter det at vann inn = vann ut. Dette betyr at normtall for
vannforbruk i ulike bygningskategorier også kan benyttes til å beregne tilgjengelig avløpsmengder.
Under kapittel 2.4.4 Overslagsberegning av energi – og effektbehov ved planlegging fjernvarmeanlegg i dette dokumentet står det hvordan man kommer frem til bebygd areal i et
planlagt utbygningsområde. Ved å multiplisere normtallene i tabell 2.6, med arealet for de
ulike bygningskategoriene, får man frem teoretisk avløpsmengde. Normtallene er beregnet
etter vannforbruk pr. person for ulike tyrer virksomheter (Vann, 2009), og arealbehov pr.
person ved planlegging av ulike typer virksomheter (Byggforsk, SINTEF, 1996).

m3 vannforbruk i året pr m2 bebygd areal

Byggkategori
Boligområde

1,2 – 1,5

Service - og yrkesbygg

0,5 – 0,8

Skoler uten svømmehall

0,5 – 0,8

Døgninstitusjoner

10,0 - 13,1

Kontor- og forretninger

0,5 – 0,8
2

Tabell 2.6: Oversikt over årlig vannforbruk pr.m i ulike byggkategorier.
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2.5.3 Varmepumpens virkemåte
Varmepumpens prosess er å transportere energi til høyere utnyttbare temperaturer. Vann koker ved 100 °C ved atmosfærisk trykk, og ved 4000 meters høyde vil vannet koke ved ca. 87
°C. Dette er et viktig prinsipp for varmepumpen. Inne i det lukkede systemet til varmepumpen sirkulerer det et arbeidsmedium. Arbeidsmediet er en væske som har lavt kokepunkt, slik
at prosessen får en kontinuerlig ”runddans” inne i varmepumpen, prinsippet er vist i figur
2.16.
Varmepumpen består i hovedsak av fire hovedkomponenter:
•
•
•
•

Fordamper.
Kompressor.
Kondensator.
Strupeventil.

Figur 2.16: Prinsippskisse varmepumpe. (Sørensen, 2007).

1. I fordamperen overføres varme fra omgivelsene (f.eks. avløpsvann eller grunnvann) til
arbeidsmediet. Arbeidsmediet er her i en tilstand som gjør at det koker ved lav temperatur (f.eks. 1-2 °C). Fordampningen skjer ideelt ved konstant trykk.
2. Kompressoren suger dampen opp fra fordamperen. I kompressoren økes trykket på arbeidsmediet, og derved også temperaturen. Det er driften av kompressoren som krever
strøm, fordi trykkøkningen skjer ved at kompressoren utfører et arbeid på dampen.
3. Etter å ha blitt komprimert føres den varme dampen inn i en kondensator hvor varme avgis til det vannet som skal varmes opp. Dampen avgir varme ved at det skjer en konden-
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sering, altså at dampen går over til væskeform. Kondensasjon skjer også ideelt ved konstant trykk.
4. Den varme væsken strømmer gjennom en strupeventil hvor både trykk og temperatur reduseres (trykket reduseres fra kondenseringstrykk til fordampningstrykk). I denne prosessen kommer arbeidsmediet i en blandingsfase mellom væske og damp, og en blanding
av kald væske og damp strømmer ned i fordamperen for en ny runde.
Varmepumpen er avhengig av at temperaturen i reservoaret er høyere enn temperaturen til
arbeidsmediet ved kondensatoren. Er temperaturen i reservoaret lavere enn arbeidsmediet,
vil varmepumpen slutte å virke. Derfor er det en fordel med et reservoar som har en konstant
temperatur. (Sørensen, 2007). Prosessen som foregår i en varmepumpe er fremstilt i et log ph diagram, som vist i figur 2.17.

Tas ut over kondensator
Metningskurve for arbeidsmedium

Varmeopptak

Figur 2.17: Prosessen vist i et log p-h diagram. (Sørensen, 2007).

To-trinns varmepumpe
For varmepumper som skal benyttes til store temperaturløft, er det fordelaktig at temperaturøkningen skjer over flere trinn. I denne typen varmepumpe oppstår ikke det samme høye
trykket som vil være tilstede i ett-trinns varmepumpe ved høye temperaturløft. Arbeidsmediet blir strupt i to trinn fra kondensator- til fordampertrykk. Driftskostnadene blir lavere som
følge av en høyere varmefaktor, men dette medfører høyere investeringskostnader. (Stene, 4.
utgave 1997).
Fordelene med to-trinns varmepumpe:
•
•
•
•

Trykkforholdet blir mindre pr. kompressortrinn, og kompressortapet reduseres.
Energiforbruket reduseres til kompressorene pga. mellomkjøling.
Trykkgasstemperaturen blir lavere, og større sikkerhet mot havari.
Strupningstapet reduseres ved struping i to trinn.
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Figur 2.18 viser hvordan log p-h diagram for en to-trinns varmepumpe vil fungere.

Figur 2.18: Prinnsipp av to-trinns temperaturløft. (Stene, 4. utgave 1997).

Varmefaktoren, λ
Varmefaktoren λ beregnes som forholdet mellom total varmeleveranse ΦH og det arbeidet W
som utføres av kompressoren. En ønsker at varmefaktoren, λ skal være så høy som mulig, og
dette er et mål for varmepumpens energimessige ytelse, formel 2.18.
λ = ΦH / Wel

(2.18)

Energifaktor, π
Over kondensatoren til varmepumpen får enn levert varme til ulike ønskede formål. Samtidig
kan varmepumpen levere kjøling fra fordamperen til andre formål. Ved å se på tilført elektrisk energi til kompressoren (W) i forhold til både levert varmeenergi og levert kjøleenergi.
Det er dette energifaktoren (π) tar hensyn til, formel 2.19.
π = Qtot / Wel

(2.19)

Effektfaktoren, η
I en varmepumpe vil det oppstå tap i kompressor og pumpe. Dette er med på å redusere varmepumpens effektfaktor. Effektfaktoren til en varmepumpe betraktes i forhold til Carnoteffektfaktoren (εc) og Carnot-virkningsgraden (ηc). Varmepumpens effektfaktor er et mål på
hvor godt varmepumpen fungerer, formel 2.20. (Sørensen, 2007).
η = ΦH / ΦL

(2.20)
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Det er viktig å huske på at effektfaktoren avtar raskt med økende temperaturløft for varmepumpen. Med stort temperaturløft menes forskjellen mellom temperaturen på varmeopptakssiden, ΦL(varmekilden) og varmeavgivelsessiden, ΦH (varmedistribusjonssiden).
Carnotprosessen
Carnotprosessen er en teoretisk tapsfri prosess, som kan reverseres i motsatt retning slik at en
kommer tilbake til utgangspunktet og det har ikke oppstått noen form for tap. En irreversibel
prosess er en virkelig prosess som har en eller annen form for tap.
Termodynamikkens 2. hovedsetning kan en uttrykke slik:
”Varme kan ikke strømme av seg selv fra et sted med gitt temperatur til et sted med
høyere temperatur”
Det er denne hovedsetningen som har størst konsekvenser, og som sier at energier har forskjellig kvaliteter eller verdier. Energiformene kan deles inn i tre klasser.
• 1 klasse: Her er energier som lett lar seg omvandle til andre energiformer, eks. potensiell, mekanisk og elektrisk energi.
• 2 klasse: De energiformene som tilhører denne klassen er varme og indre energier. Denne formen for energi lar seg bare i begrenset grad forvandle til andre typer energier.
• 3 klasse: Disse energiformene lar seg ikke transformere til andre typer av energier, dette
er indre energier i omgivelsene.
I en varmepumpe kan en ved hjelp av tilført elektrisitet til kompressoren transportere varmen
fra omgivelsene til et høyere temperaturnivå, hvor varmeenergien kan utnyttes.
Med forutsetning av konstante temperaturgrenser, representerer den reverserte Carnotprosessen den ideelle varmepumpeprosessen. (NTNU - SINTEF, 2007). Prosessen er framstilt i figur 2.19.
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Figur 2.19: Den reverserte Carnot-prosessen. (NTNU - S INTEF, 2007) .

Når det skal installeres varmepumpe er det viktig og få en oversikt over effektbehovet for anlegget. Effektbehovet for anlegget kan deles i tre hovedgrupper, disse er:
• Varmtvannsforbruk.
• Oppvarming.
• Ventilasjon.
Dette kan fremskaffes ved stipulert forbruk eller ved hjelp av målinger jfr. Kapittel 2.4.4. Det
er ønskelig at varmepumpen skal levere hele det beregnede effektbehovet, ΦH. Uttaket som
da må tas fra energikilden kan beregnes etter formel 2.21.
ΦL = ΦH / η

[kW]

(2.21)

Hvor:
ΦH = ønsket avgitt effekt [kW]

η = virkningsgrad for varmepumpen
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2.5.4 Arbeidsmedium i varmepumpen
Med arbeidsmedium menes den væsken som sirkulerer inne i det lukkede systemet i varmepumpen. Fra den første varmepumpen og frem til i dag har det vært benyttet flere typer av
arbeidsmedier. For denne typen anlegg er det to typer arbeidsmedium som vil være mest aktuell, dette er:
• Ammoniakk (NH3).
• Karbondioksid (CO2).

Egneskaper for arbeidsmediet
Når det gjelder egenskapene til arbeidsmediet er det flere forhold som vil gjøre seg gjeldene.
Noen skyldes et avvik fra den idealitet i selve grunnprosessen, andre for mere praktiske valg.
En kan systematisere egenskapene i flere grupper etter følgende mønster:
• Egenskaper for den teoretiske prosess med hensyn til energi- og volumbehov:
- Effektfaktor [-].
- Volumetrisk varmeytelse [kJ/m3].
• Egenskaper for praktisk gjennomføring av prosessen:
- Resulterende systemtrykk [bar].
- Driftsområde for ett - trinns kompresjon.
- Volum og energibehov i kompressoren.
- Dimensjoner av rør og ventiler m.m.
- Varmevekslerens effektivitet.
- Forhold til olje.
- Forhold til vann.
- Forhold til konstruksjonsmaterialer.
• Egenskaper ved lekkasje til omgivelsene:
- Giftighet.
- Brennbarhet.
- Lukt.
- Evne til fortynning i luft.
- Global oppvarming (”global warming potential”, GWP).
- Ozon - nedbrytende evner (”ozone deplrtion potential”, ODP).
- Miljøskader ved jordoverflaten (smog, sur nedbør).
- Miljøforstyrrelser.
• Pris og tilgjengelighet.
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Tabell 2.7, viser de mest aktuelle syntetiske og naturlige arbeidsmediene på markedet.
(Stene, 4. utgave 1997).
Medium

Formel

R-404A

NKP

Tk

Pk

T25 bar

[°C]

[°C]

[bar]

[°C]

-46,5

72,1

37,3

-43,6

86,1

NH3

-33,3

C4H10
CO2

HFK

Br.bar

Giftig

ODP

GWP

55

Nei

Nei

0

3750

46,2

60

Nei

Nei

0

1610

133,0

114,2

58,2

Nei**

Ja

0

0

-42,1

96,8

42,5

68,1

Ja

Nei

0

0

-78,4

31,1

73,3

-

Nei

Nei

0

1

blanding
R-407C

HFK
blanding

Ammoniakk
Propan
Karbondioksid

NKP- Normalkokepunkt (°C, kokepunkt ved 1 bars trykk)
Tk - Kritisk temperatur
Pk – Kritisk trykk
T25 – Metningstemperatur ved 25 bar
Br.bar – Brennbart

**

Ammoniakk – Brennbar bare i konsentrasjoner mellom 15-28 vol % i luft. Høy antennelsestemp (630

°C)
ODP – Mediets relative ozonnedbrytnings-potensiale med basis i R-11=1,0
GWP – Mediets bidrag til drivhuseffekten med basis i CO2 = 1,0. 100 års integrasjonstid.

Tabell 2.7: Utdrag av aktuelle arbeidsmedier. (Stene, 4. utgave 1997).

Ammoniakk (NH3)
Ut fra et termodynamisk og teknisk synspunkt er ammoniakk overlegent. NH3 er nærmest
enerådende i større varmepumpeanlegg (>100kW).
NH3 er klorfritt og ikke ozonnedbrytende, i tillegg har det ikke effekter som påvirker drivhuseffekten. Dersom det er fuktighet til stede i ammoniakken, vil dette medføre at kopper og
kopperlegeringer blir angrepet. I ammoniakkanlegg må derfor ingen komponenter inneholde
kopper eller kopperlegeringer. Det er utviklet egne kompressorer for ammoniakk hvor mediet er adskilt fra motorviklingene.
Ammoniakk er et giftig medium, det har en sterk særegen lukt som er lett kjennelig ved en
konsentrasjon på 10 ppm. Det er ånderettsystemet som blir angrepet og en dødelig konsentrasjon opptrer ved 1500-2000 ppm. Mediet er eksplosivt ved en blanding med luft i volumforhold 15-28 %. Mediet er lettere enn luft og vil dermed stige opp, slik at det fortynnes.
Høye konsentrasjoner vil med dette ha vanskelig for å oppstå. Ammoniakk er brennbart ved
høy temperatur (630 °C). Norsk kuldenorm setter strenge krav til utforming av maskinrom.
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Karbondioksid (CO2)
Karbondioksid som arbeidsmedium er meget lovende. Mediet er ikke giftig, brennbart, har
ikke ozonnedbrytende effekt og i tillegg har det ingen drivhuseffekt. Mediet har ikke korrosjonsegenskaper og kan derfor benyttes sammen med vanlige konstruksjonsmaterialer, og det
benyttes sammen med vanlige smøremidler. CO2 er et høytrykksmedium med kritisk temperatur på 21,1 °C og trykk på 73,8 bar. Det høye trykket i mediet gir stor energitetthet og høy
volumetrisk varmeytelse, dette gir også et lavt kompressorvolum som igjen medfører svært
moderate dimensjoner på rør, ventiler osv. Ved hjelp av den kompakte utformingen på anlegget og det lave innvendige volumet vil ikke høye trykk (100-150 bar) medføre noen ekstra
sikkerhetstiltak.
Ved bruk av CO2 som arbeidsmedium, vil det oppstå en transkritisk prosses ved fordampningen når det er konstant temperatur under kritisk punkt. Ved temperatur over kritisk punkt
vil det ikke være en kondensasjon men en fortetning av gassen i kondensatoren. På grunn av
det lave kritiske punktet så blir kondensatoren erstattet av en gasskjøler.
CO2 er spesielt godt egnet som arbeidsmedium hvis man har et varmeopptak med tilnærmet
konstant temperatur, og stor temperaturglidning på varmeavgivelsessiden. CO2 egner seg
godt for varmepumper til tappevann, oppvarming av vannbårne systemer og til oppvarming i
fjernvarmeanlegg.
Det høye trykket som oppstår i anlegg med CO2 som arbeidsmedium, medfører at alle komponentene må være spesielt konstruert for bruk i slike anlegg. (Stene, 4. utgave 1997).
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2.5.5 Valg av fordamper
For valg av fordamper er det bare sett på den type fordamper som egner seg best for gråvann.
Den fordamperen som er best egnet for denne typen anlegg er platefordamperen.
Platefordampern kan plasseres i vannstrømmen slik at vannet strømmer langs platene, eller
ved at vannet overrisler utsiden av platene, se figur 2.20.
Fordamperen som benytter overrisling av vann har en bedre varmeoverføring på arbeidsmediesiden enn platefordampere som er plassert i strømmende vann. Ved en overrislingsmengde av vann på 1,0 – 2,5 kg/m2·s, kan k–verdien komme opp i en størrelsesorden på over 1000
W/m2·K. Overrislingsfordamperen består av vertikale kanaler beregnet for selvsirkulasjon.
Platestørrelsen i denne fordamperen er ca. 2 x 1 m.
Fordamperen er sikker mot havari som følge av frysing. Ved isdannelse vil en få redusert
kapasitet, dette skyldes isens isolerende virkning. Platefordamperen er aktuell når en ønsker
å kjøle vannet ned mot frysepunktet. For rensing av fordamperen kan en benytte
høytrykkspyling eller mekanisk børsting. Denne typen er en av de mest aktuelle når det gjelder varmeuttak fra forurenset vann da den ikke blokkeres av forurensningene. (Stene, 4.
utgave 1997).

Figur 2.20: Prinsipiell skisse av overrislingsfordamper. (Stene, 4. utgave 1997).
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I eksisterende anlegg hvor man ønsker å utnytte spillvann / gråvann som energikilde for ettermontering av varmepumpe bør man se på platearealet som overrislingsfordamperen må ha
for å avgi ønsket effekt. Platearealet som fordamperen må ha fremkommer av formel 2.22.
A = (ΦL /k) / ∆t

[m2]

(2.22)

Hvor:
ΦL = effektuttak fra energikilden [kW]
k = k- verdi [W/m2K]
∆t = temperaturdifferanse [K]

Overrislingsfordamperen krever en jevn massestrøm med en gitt hastighet over platene for å
avgi ønsket effekt. Hvis denne typen fordamper skal monteres i forbindelse med en energibrønn som har et konstant volum og temperatur, vil det være hensiktmessig å vurdere tappetiden fra brønnen. Størrelsen på tilsiget inn til magasinet vil være avgjørende om ønsket effekt kan tas ut. Er ikke tilsiget stort nok vil temperaturen i brønnen synke og fordamperen
slutte å virke. Tappetiden for energibrønnen finnes fra formel 2.23.
T = (V/mv)/ 60 sek/min

[min]

(2.23)

Hvor:
V = volum energibrønn [m3]
mv = massestrøm fra energibrønn [m3/s]

2.5.6 Viktige forhold ved planlegging og prosjektering av varmepumpeanlegg.
Dersom varmepumpen skal være energibærer for oppvarming av bygg, må varmepumpen
benyttes kun som grunnlast. Det vil 40 – 70 % av bygningens netto effektbehov i forhold til
effektvarighetsdiagram. Spisslast dekkes av andre typer energibærere - og kilder som for eksempel elektro og gass.
Varmepumpen skal alltid koples inn på returledningen der temperturen er lavest. Kjeler for
spisslast skal koples i serie etter varmpumpens kondensator. For å få lønnsom drift av varmepumpen er det viktig at den utnyttes maksimalt før spisslast kjelen kopler inn. For å få lavest mulig temperatur på returledningen er det viktig å unngå shuntkoplinger i varmedistribusjonskretsen. Shuntkoplinger medfører til at varmen i vannet på tursiden ikke utnyttes
maksimalt, og sørger for å returnere overskuddet av turvannet tilbake til varmepumpen.
Utetemperatur - kompensert styring av temperaturen i varmedistribusjonskretsen medfører til
at temperaturen for tilfredsstillende varmekomfort i bygningen til enhver tid på det laveste
nivået. (Stene, 4. utgave 1997).
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2.6 BuildingSMART og bygningsinformasjonsmodell (BIM)
Ideen bak buildingSMART og BIM er at det jobbes med en felles modell av et bygg hvor
hvert av fagene beriker modellen med nødvendig informasjon. Alle som jobber med modellen har tilgang til den samme informasjon og det kan lett gjøres kontroller om fagfeltene kolliderer eller er i konflikt med hverandre. Modellen er digital og blir beriket ved hjelp av ulike
fagdataprogrammer. For at de ulike fagdataprogrammene skal kunne utveksle informasjon er
det innført et felles utvekslingsformat som heter IFC (Industry Foundation Classes). Ved
bruk av IFC vil det kunne utveksles objektopplysninger uavhengig av applikasjon.
(Baggetorp, 2007).

Figur 2.21:Informasjonsflyt i byggets levetid. (BuildingSMART Norge, 2009).

Figur 2.21 viser informativt hvilken og hvordan informasjon hentes ut av - og leveres til en beriket bygningsmodell.
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buildingSMART og energi beregninger
I publikasjonen Vi bygger smartere utgitt av buildingSMART Norge (2009), beskrives det
under kapittel 9 om hvordan BIM kan benyttes til energiberegninger. Innledningsvis står det
at byggets areal – og volumdata kan enkelt hentes ut fra bygningsmodellen ved hjelp av en
buildingSMART – applikasjon som leser BIM-fila for slike opplysninger. Når disse dataene
er hentet ut, legges de manuelt inn i et energiberegningsprogram som beregner energibehovet.
Videre står det i publikasjonen at:
”En videreutvikling er å berike BIM-filen med energirelaterte objektopplysninger,
som eksempelvis isolasjonsverdier (U-verdier) til vegger, tak, vinduer og golv, tilleggsvarmetap (kuldebroverdier) i tilslutning mellom bygningsdelene, luftlekkasjetallverdiene og varmelagringsevne.(varmekapasitet).”
I dag legges disse energirelaterte opplysningene inn manuelt i energiberegningsprogrammet
sammens med areal – og volumdata. Når BIM-filen berikes med disse energirelaterte objektopplysningene, kan buildingSMART – applikasjonen i fremtiden levere komplette inndata til
energiberegningsprogrammet.
Hvis energiberegningsprogrammet i tillegg utvikles slik at det kan integreres i buildingSMART – applikasjonen, kan energiberegningene helautomatiseres. Kontroll mot kravene i forskriften kan med dette sjekkes og dokumenteres på en effektiv måte.
(BuildingSMART Norge, 2009)
Ved bruk av energiberegningsprogram skal bestemmelsene og prosedyrene i NS 3031, følges. (se kapittel 2.4.1 i dette dokumentet).
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3. RESULTAT OG KONKLUSJON
Resultatet under dette kapittelet er fremarbeidet med grunnlag i bakgrunnsteorien under kapittel 2, samt beregningene i appendiks A (Analyse og beregninger) og appendiks B (spillvann som energikilde).

3.1 Resultat – fjernvarmeanlegg på Sessvollmoen leir
I forhold til oppgavens problemstilling vedrørende fjernvarmeanlegget på Sessvollmoen leir,
er følgende tiltak vurdert:
• Indirekte tilkopling av undersentraler mot fjernvarmnettet. Det monteres varmevekslere
for rom oppvarming og oppvarming av varmtvann.
• Senking av returtemperatur inn til varmesentralen.
I tillegg er det gjort en vurdering om gråvannet som kommer inn til prosessrenseanlegget ved
varmesentralen, inneholder nok energi til oppvarming av varmtvann sommerstid. Resultatet
av denne vurderingen gir svar på hvilke energibærere er aktuelle til de ulike årstidene.

3.1.1 Dimensjonering av varmevekslere til oppvarming og varmtvannsproduksjon
Fjernvarmeanlegget fikk andre betingelser for trykk med ny varmesentral. Den gamle varmesentral lå under bakkenivå, mens den nye ligger over bakkenivå med biokjele. Til sammen utgjør høydeforskjellen ca. 6 m. Dette kombinert med langt distribusjonsnett og ulikehøydeforskjeller på undersentraler gir problemer med trykkforhold og varmeleveranse.
For å få løst dette problemet anbefales det å montere varmevekslere i alle undersentraler.
Varmeveksleren vil fungere som et hydraulisk skille mellom primærnettet og sekundærnett i
hvert enkelt bygg. Varmevekslerne vil kunne ta opp det nødvendige trykket primærnettet
krever, uten å øke trykket på sekundærnettet i bygget.
Med at fjernvarmeanlegget har kapasitet til å dekke hele leirens termiske energibehov, foreslås det at oppvarmingen av varmtvann også skjer med fjernvarme.

Valg av temperaturer
Det er gitt opplysninger om at biokjelen arbeider optimalt ved 100 °C. Ved å installere varmevekslere på hvert bygg behøver ikke temperaturen fra biokjelen å være tilpasset bygningsmasses sentralvarmeanlegg.
• Øke turtemperaturen fra 80 °C til 100 °C, ut fra varmesentralen og biokjelen.
• Direkte oppvarming av varmtvann på hvert bygg med en tappevannstemperatur på 65 °C.
(Forebygging mot legionellabakterier).
55

Med bakgrunn i overnevnte er følgende tur og returtemperaturer valgt:
• Varmesentral fyringssesong: Tur - og retur på 100 °C / 70 °C hvor sentralvarmeanlegget i bygget har en tur - og retur på 80 °C / 60 °C.
• Varmesentral sommerlast / oppvarming varmtvann: Tur og retur på 70 °C / 25 °C hvor
tappevannet varmes opp fra 5 °C til 65 °C.
Varmeveksleren til oppvarming av varmtvann dimensjoneres etter sommerforhold. Logaritmiske middeltemperatur, θm, for hver av varmevekslerne er beregnet med overnevnte temperaturer til:
• Oppvarming, θm: 14,4 K
• Varmtvann, θm:
10,8 K
INV NR

BYGG

OPPVARMING
Effektdata
oppvarming

1
2
3
4
5
6
7a
7
12
13
15
16
17
18
20
21
22
23
24
26
27
28
29a
29b
33
101
103
143
1061

Vakta
Kontorbygg
Kaserne
Kaserne
Kaserne
Kantine
Befalsforlegning
Befalsbygg
Leiravdeling
Verksted
Ex Hall
Depo
Forlegning
Forlegning
Sykestua
Befalsforlegning
Befalsforlegning
Messe
Kokkeskolen
Idrettshall
Befalsforlegning
Kontorbygg
Undervisning
Undervisning
Kontorbygg
Bilopplæring
Skolebygg
Muks
Bensinstasjon
Sum total

VARMTVANN

Massestrøm

Effektbehov
varmtvann

Massestrøm

(kg / s)
0,06
0,87
1,52
1,70
1,70
1,47
1,19
1,59
0,40
0,95
1,95
3,65
1,07
2,14
2,14
2,33
2,38
1,49
2,14
3,56
0,79
1,81
3,34
4,83
1,67
0,63
47,4

(kW)
97
173
173
173
119
232
0
50
102
142
170
86
254
254
86
79
139
254
79
54
70
70
70
102
79
3 107

(kg / s)
0,51
0,92
0,92
0,92
0,63
1,23
0,27
0,00
0,54
0,75
0,90
0,45
1,34
1,34
0,45
0,42
0,74
1,34
0,42
0,28
0,37
0,37
0,37
0,54
0,42
16,44

(kW)
8
109
192
214
214
185
150
200
50
120
246
460
135
270
270
293
300
188
270
449
100
228
421
609
210
80
5 971
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Tabell 3.1: Oversikt over effektbehov og massestrøm for vekslere til oppvarming og varmtvann.

Oppvarming
Effektdata til oppvarming i tabell 3.1 er tidligere beregnet av Roar Grønesby (Norsk Energi,
1994). Dette effektbehovet er også tidligere benyttet i forbindelse med planlegging og prosjektering av ny varmesentral på Sessvollmoen leir.

Varmtvann – direkte oppvarming
Effektbehovet til varmtvann er beregnet etter antall oppgitte dusjer i hvert bygg. Dusj er det
tappestedet som krever mest effekt ved tapping. De fleste bygg på området inneholder dusj
og dusjanlegg. Fysisk aktivitet er en stor del av hverdagen inne på området, og vil som følge
av det medført til mye dusjing.
Tabell 3.1 viser at samlet effektbehov til varmtvann er på 3 107 kW. Dette vil i midlertidig
ikke være det samtidige effektbehovet. Samtidig effektbehov er vurdert og listet opp i tabell
3.2.
INV NR

3
4
5
7a
17
18
21
22
27

BYGG

Kaserne
Kaserne
Kaserne
Befalsforlegning
Forlegning
Forlegning
Befalsforlegning
Befalsforlegning
Befalsforlegning
Sum total

Samtidig maks
effektbehov varmtvann

Magasineringsbehov

(kW)
173
173
173
232
142
170
254
254
254
1825

(liter)
2678
2678
2678
3592
2202
2638
3932
3932
3932
28 262

Tabell 3.2: Effektbehov til varmtvann for kaserner og forlegninger. Magasineringsbehovet er
hentet fra appendiks A, tabell A.5.

Det er vurdert at samtidig effektuttak skjer på kaserner og befalsforlegninger med store dusjanlegg. Ved beregning av vannforbruket for hvert enkelt bygg, er det gjort beregninger av
sannsynligheten for maks samtidighet på vannforbruket.

Varmtvann – magasinering
Alternativ til direkte oppvarming av varmtvann er magasinering på hvert bygg. I utgangspunktet ønsket ikke de driftsansvarlige på Sessvollmoen leir, magasinering av varmtvann.
Ved å varme opp tappevannet direkte unngås problemet med legionellabakterier. Dette unngås først og fremst med å øke temperaturen til 65 °C. Et direktesystem hindrer at vannet blir
stillestående og danner belegg som senere gir grobunn for legionella.
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Med utgangspunkt i effektbehovet for direkte oppvarming er det beregnet nødvendig magasineringsbehov.
Samlet magasineringsbehov for hele leiren er beregnet til: V1 = 48 114 liter.
Det samlede volumet er fordelt på hvert bygg etter en fordelingsnøkkel beregnet med grunnlag i dimensjonerende vannbehov. Fullstendig oversikt over fordelt magasineringsbehov finnes under appendiks A, tabell A.5. For øvrig kan størrelsen på magasineringsbehovet til kasernere og befalsforlegning finnes under tabell 3.2.
Magasineringsbehovet som fremgår i tabell A.5 må vurderes særskilt for bygg med dusjanlegg som ikke benyttes som forutsatt. Dette gjelder spesielt kontorbygg og etc. Det er nærliggende å anta det ikke foregår dusjing daglig i denne typen bygg.

Oppbygging av undersentral

Figur 2.11: Forslag til oppbygging av undersentral.

Figur 2.11 viser hvordan undersentralen i hvert bygg, anbefales oppbygd. Ved sommerdrift
stenges kursen til veksler for oppvarming i ventil V1.1. I fyringssesongen stenges kursen til
veksler for varmt tappevann i ventil V1.1. (Se ytterlig begrunnelse under kapittel 2.1.2 Senking av returtemperatur).
Denne oppkoplingen gir ikke økt effektuttak fra varmesentralen i fyringssesongen. Det gjøres oppmerksomt på et indirekte system som vist i figur 2.11, krever et eget ekspansjonsanlegg for byggets sentralvarmeanlegg. Ekspansjonsanlegget må tas med i detaljprosjekteringen av undersentralen.
58

Valg av returtemperatur sommerstid
Med en returtemperatur på 25 °C kan varmepumpe benyttes som energibærer dersom det er
aktuelt. Ved dimensjonering av varmepumpe er det krav om at returtemperaturen må være
lav slik at varmen fra varmepumpen utnyttes maksimalt.

3.1.2 Senking av returtemperatur / øking av ∆T til varmesentralen
I tabell 3.1 ser vi at effektbehovet til oppvarming jevnt over er høyere enn effektbehovet til
varmtvann. Lavere effektbehov kombinert med stor ∆T (45 K), medfører til at massestrømmen for varmtvann er lavere enn massestrømmen til oppvarming.
Ved at turtemperaturen til veksler for varmtvann er lik returtemperaturen til veksler for oppvarming, kan deler av massestrømmen fra veksler for oppvarming kjøres via veksler for
varmtvann.
Massestrømmen reguleres via ventil V2.1 i figur 2.11.
Overskuddsmassen i fra ventil V2.1 og massen fra veksler for varmtvann blandes med sine
respektive mengder og temperaturer før det sendes ut på fjernvarmenettet. Med en slik kopling utnyttes energien i fjernvarmevannet maksimalt. I tillegg reduseres samlet returtemperatur og massestrøm inn til varmesentralen.
Redusert massestrøm gir reduserte pumpekostnader og slitasje på distribusjonsnettet.
DAGENS SITUASJON

ANBEFALET LØSNING
I fyringssesongen

Tur / retur ∆T Massestrøm

Sommerlast

Tur / retur

∆T

Massestrøm

Tur / retur ∆T Massestrøm

K

kg / s

°C

K

kg / s

°C

80 / 70

10

142

100 / 57.8

42,2

33,68

70 / 25

45

9,6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

°C

K

kg / s

Tabell 3.3: Senking av returtemperatur til varmesentralen.

I tabell 3.3, kolonne 4, fremkommer returtemperaturen etter anbefalt løsning. Dette gjelder
såfremt varmtvannsproduksjonen pågår. Når varmtvannsproduksjonen ikke pågår vil returtemperaturen være på 70 °C.
Massestrømmen som fremkommer i kolonne 6 er nødvendig massestrøm til varmtvannsproduksjon.
Selv om denne oppgaven ikke skal ta for seg regulering og styring, er det allikevel å anbefale
at anlegget må temperatur – og mengdereguleres.
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3.1.3 Utnytting av energi fra gråvann
Beregninger viser at gråvannsmengden som kommer inn til prosessrenseanlegget på Sessvollmoen, ikke er tilstrekkelig i forhold til dimensjonerende energi - og effektbehov.
Beregningene er gjort med utgangspunkt i effektbehovet til sommerlast, altså effektbehov for
oppvarming av varmtvann. ( Se appendiks A, kapittel A.3 for nærmere beregningsmåte).
Dimensjoneringsgrunnlag:
•
•
•
•
•
•
•

50 m3 utjevningsbasseng
10 – 20 m3 tilsig i døgnet eller 0,00023 m3 / s
Middeltemperatur på gråvannet lik 8 °C
∆T = 6 K (Ikke under 2 °C pga fare for frysing)
Maks effektbehov til oppvarming av varmtvann: 1825 kW
Effektfaktor varmepumpe, η: 4
Nødvendig volumstrøm, ν, over fordamper: 0,001 m3/ m2·s

Tilgjenglig energimengde i gråvannsreservoar
Temperaturen i gråvannet er satt til 8 °C, dette skyldes lang transporttid frem til prosessrenseanlegget. Gråvannet samles opp i innløpstanker som ligger i bakken, ved lang oppbevaringstid vil temperaturen synke, og vil være tilnærmet grunnvannstemperatur.
Med en konstant temperatur på 8 °C inneholder utjevningsbassenget en energimengde på:
Q = 350 kWh
Det forutsetter at temperaturen i utjevningsbassenget holdes konstant. Det vil si at den delen
av gråvannet som har sirkulert igjennom fordamperen ikke kjøler ned øvrige mengder i bassenget.

Energimengdens varighet i forhold til nødvendig effektbehov
Med en effektfaktor på η = 4 og et effektbehov på 1825 kW, blir effektuttaket fra utjevningsbassenget på, Φ = 456 kW
For at fordamperen skal kunne levere nødvendig effekt, blir arealet til fordamperen på A =
76 m2. Med et krav til at volumstrømmen over fordamperen må være på ν = 0,001 m3/ m2·s,
blir samlet volumstrøm fra utjevningsbassenget på 0,076 m3/s eller 76 l/s.
Med et tilsig på 0,00023 m3/s vil bassenget tappes for energi i løpet av, T = 11 minutter. Se
figur 3.1 på neste side.
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Nødvendig volum for å dekke opp effektbehovet
Nødvendig maks effektbehov til varmtvann er beregnet til 1 time. For at varmepumpen skal
kunne levere nødvendig effekt i 1 time må gråvannsreservoaret ha et volum på minimum 300
m3. Det vil si ca. 6 ganger større enn reservoaret er i dag. Nødvendig volum i forhold til tappetid er fremstilt i figur 3.1. I tilegg må reservoaret kunne levere effekt til øvrig tapping i løpet av dagen.
Det må også tas hensyn til at temperaturen i reservoaret reduseres ved uttak av energi. Massen som kjøres igjennom fordamperen bør derfor sendes til ett annet reservoar etter energiut-

tak.
Figur 3.1:Nødvendig volum på gråvannsreservoar.

Skal dagens gråvannsreservoar benyttes som energikilde til magasinering av varmtvann blir
samlet magasineringsbehov på V2 = 92 114 liter, d.v.s. en fordobling av magasineringsbehovet under kapittel 3.1.1.
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3.1.4 Valg av energibærer
Varmesentralen på Sessvollmoen leir har følgende energikilder med tilhørende størrelser:
• 1 stk biokjele med flisfyring, 3MW. Dekker ca 45 % av maksimal effektbehov.
• 2 stk gasskjeler på 2 MW og 4 MW. Benyttes til å dekke spisslast.
• 1 stk elektrokjele på 1 MW.
I denne oppgaven er det blant annet foreslått at varmtvannsproduksjonen skal foregå ved
hjelp av fjernvarme.
Med at varmtvannsproduksjon skal skje ved hjelp av fjernvarmenettet, er varmesentralen
også nødt til å være i drift sommerstid. Som figur 3.2 viser så er effektbehovet til sommerlast
lik effektbehovet til varmtvannsproduksjon.
Effektbehovet til sommerlasten utgjør rundt 20 % av maksimal effektbehov. Under kapittel
2.4.5, Varmesentraler står det at biokjeler som kjøres som grunnlast i fyringssesongen, ikke
kan benyttes til sommerlast pga lavt effektuttak. Lavt effektuttak for kjeler som er dimensjonert for høyere effektuttak, gir dårlige driftsforhold.
I tillegg krever drift av biokjeler døgnkontinuerlig tilsyn. I følge driftsansvarlige for varmesentralen på Sessvollmoen leir, er det ønskelig å redusere/korte ned på fyringssesongen til
biokjelen, og heller benytte seg av andre typer miljøvennlige energikilder.
Den opprinnelige planen i forbindelse med et felles varmesentral og prosessrenseanlegg på
Sessvollmoen leir, var å utnytte energien i gråvannet til blant annet:
• Å forvarme returvannet til varmesentralen vinterstid.
• Sommerlast.
Energien i gråvannet skulle etter planen utnyttes ved hjelp av varmepumpe.
Men som resultatet under kapittel 3.1.3 i dette dokumentet viser, så er det tilnærmet ingen
energi å hente ut i fra gråvannsreservoaret. Dette betyr at man er nødt til å bruke de energikildene som er tilgjengelig på dagens varmesentral.

Valg av energibærer
Sommerlast
Maks belastning sommerstid er på 1825 kW (1,825 MW), (se tabell 3.2). Dette betyr at
elektrokjelen på 1 MW blir for liten. For å løse dette anbefales det å installere en tilsvarende
elektrokjele. Med en slik løsning går den ene kjelen som grunnlast, mens den andre tar spissbelastningen.
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Fyringssesongen
Selv om oppvarming av varmtvann kommer i tillegg til oppvarming av bygg, så vil det ikke
oppstå økt effektbehovet under fyringssesongen med den løsningen som er skissert under
kapittel 3.1.1 og figur 2.11. Med samme effektuttak kan biokjelen på 3 MW kjøres som
grunnlast.

Effektvarighetskurve for Sessvollmoen leir
Effektbehovet for Sessvollmoen leir er satt opp i en varighetskurve, se figur 3.2. Denne effektvarighetskurven viser hvordan effektbehovet varierer i løpet av året.

Figur 3.2: Effektvarighetskurve for Sessvollmoen leir.
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3.2 Konklusjon - fjernvarmeanlegg på Sessvollmoen leir
Fjernvarmeanlegget på Sessvollmoen leir vil få bedre driftsforhold dersom det installeres
undersentraler med varmevekslere for oppvarming og varmtvannsproduksjon. Med en slik
løsning oppnås følgende fordeler:
•
•
•
•

Direkte oppvarming av varmtvann. Unngår problemer med legionella.
Bedre utnyttelse av energien i fjernvarmevannet.
Lavere returtemperatur og økt ∆T. Gir reduserte pumpekostnader.
Trykkforhold og temperatur fra varmesentral er ikke avhengig av dimensjonerende trykk
for hvert enkelt sentralvarmeanlegg. Det kan kjøres høyere turtemperatur ut fra varmesentralen i fyringssesongen. Biokjelen får optimale driftsforhold
• Lekkasje inne på et sentralvarmeanlegg medfører ikke driftsstans av hele fjernvarmeanlegget.

Trykkvariasjoner i distribusjonsnettet har vært et problem for anlegget. Med montering av
varmevekslere oppnås et hydraulisk skille mellom sentralvarmeanlegget og fjernvarmenettet.
Distribusjonsnettet kan dermed innreguleres optimalt.

Utnytting av energien i gråvannsreservoaret
Beregninger viser at tilgjenglige energimengder i gråvannsreservoaret er minimale i forhold
til behovet. Skal dette utnyttes til varmtvannsproduksjon må reservoaret vært 6 til 7 ganger
større enn det er i dag. I tillegg må tilsiget til reservoaret være tilsvarende samlet vannforbruk i leiren.
Det konkluderes med at eventuelle planer om å utnytte energien i dagens gråvannsreservoar
ikke lar seg gjennomføre. Hverken for grunnlast eller sommerlast.
For at en løsning med varmepumpe som energibærer og avløp som energikilde skal kunne
fungere tilfredsstillende til sommerlast, må en se på en løsning hvor alt av avløpsmengder fra
leiren, utnyttes. Dvs. de mengder som i dag går ut på kommunalt avløpsnett, (vannmengdene
fra dusj, toalett og servanter).

Valg av energibærer
I og med at gråvannsreservoaret som energikilde ikke lar seg gjennomføre, anbefales det å
investere i en ekstra elektrokjele på rundt 1 MW til varmesentralen. Kjelen benyttes sommerstid til å ta spisslasten mens den andre elektrokjelen som går som grunnlast. Med 2 elektrokjeler vil det ikke være behov for å kjøre bio – og gasskjeler utenom fyringssesongen.
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Videre arbeid
Før arbeidet med detaljprosjektering av undersentraler starter, må følgende målinger utføres
og registres systematisk (se dette arbeidet i sammenheng med buildingSMART):
• Måling av energi- og effektbehov inne på hvert bygg. Målingen kan skje ved hjelp av dataloggere som knyttes opp mot et energioppfølgingsprogram. Målingene må skilles
mellom oppvarming og varmtvannsforbruk.
• Måling av trykkforhold på distribusjonsnettet. Det må foretas nye trykkberegninger på
nettet slik at det innreguleres mer optimalt. Trykket inn til undersentralene er viktig i
forbindelse med uttak av varmevekslere.
• Måling av vannforbruk. For å se om hovedavløpsmengden fra leiren har tilstrekkelig kapasitet må vannforbruket i leiren måles. Etter prinsippet ”vann inn = vann ut” måles
altså vannforbruket, enten i hvert bygg eller samlet inn til leiren. Måling i bygg gir et
mer nøyaktig resultat av forbruket, da vannrørene i bakken alltid har en eller annen
form for lekkasje.
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3.3 Resultat – buildingSMART
Under kapittel 2.4 Dimensjoneringsgrunnlag for fjernvarmeanlegg er det beskrevet hvilken
informasjon som er nødvendig for å kunne planlegge et fjernvarmeanlegg.
Som et eksempel på nødvendig informasjon i forbindelse med planlegging av fjernvarmeanlegg med avløp som energikilde, er det gjort beregninger for et boligfelt hvor antall boliger
varierer fra 10 til 100. I tabell 3.4 til 3.6 er grunnlagsinformasjon oppgitt.
I eksemplet har man forutsatt at boligene tilfredsstiller kravene i TEK 07 og NS 3031. Avløpsmengden fra boligen er beregnet i henhold til erfaringstall fra Norsk Vann rapport 2009.
Resultatet fra disse beregninger skal danne grunnlag for et effektvarighetsdiagram. Diagrammet skal benyttes som grunnlag for valg av energibærere for ulike laster.

Grunnlagsinformasjon
Informasjon
Oppvarmet areal
Årlige avløpsmengder fra bolig
Effektbehov - varmtvann
Energibehov - oppvarming
Energibehov - varmtvann
Sum termisk energibehov
Kommune

Verdi
120 m2
1,35 m3 / m2
Φ = 0,0051 kW / m2
Q = 57 kWh / m2
Q = 30 kWh / m2
Q = 87 (30 + 57) kWh / m2
Oslo

Referanse
Byggets størrelse
Tabell 2.5
NS 3031, Tabell A.1
TEK 07
TEK 07

Verdi
η=4
(Maks 4, dagens varmepumpe)
∆t = 8K (12 °C minus 4 °C) K

Referanse
Hentes fra leverandør

Tabell 3.4: Grunnlagsdata bygg.

Informasjon
Effektfaktor varmepumpe
Temperatur i avløpsvann

Tabell 3.5: Grunnlagsdata energibærer og kilder.

Informasjon
Levert effekt fra varmepumpe
Maks effektbehov beregnet ut i
fra årlig energibehov
Brukstid maksimal effekt
Effektbehov varmesentral

Formler
ΦH = m· Cp · ∆t · η
Φmaks = k1·Q + k2 ·√Q

τbrukstid = Q / Φmaks
ΦV.S = (0,93) · ∑ Φmaks

Referanse
Formel 2.16
Formel 2.11
(Velanders formel)
Formel 2.12
Formel 2.13

Konstanter
Empirisk konstant, k1 for Oslo
Empirisk konstant, k2
Spesifikk varmekapasitet, CP

0,000411
0,0322
4,2 KJ /kg · K

Tabell 3.6: Beregningsformler.
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Tabell 2.4
Formel 2.11

3.3.1 Eksempel 3.1 – varmesentral for 50 boliger
Resultat
For detaljerte beregninger, se appendiks B
Informasjon
Oppvarmet areal
Årlige avløpsmengder fra
boligmassen
Effektbehov - varmtvann
Energibehov - oppvarming
Energibehov - varmtvann
Termisk energibehov

Antall
50 stk

Verdi
120 m2

6000 m2

1,35 m3 / m2

6 000 m2
6 000 m2
6 000 m2

Φ = 0,0051 kW / m2
Q = 57 kWh / m2
Q = 30 kWh / m2
Q = 87 (30 + 57) kWh / m2

Sum
6 000 m2
8 100 m3 eller
m = 0,26 kg/s
30,6 kW
342 000 kWh
180 000 kWh
522 000 kWh

Tabell 3.7: Grunnlagsdata for 50 boliger.

Informasjon
Levert effekt fra varmepumpe
Maks effektbehov beregnet
ut i fra årlig energibehov
Brukstid maksimal effekt
Levert effekt varmesentral
Sommerlast

Formel

Utregning

Resultat

ΦH = m · Cp · ∆t · η

0,26 · 4,2 · 8 · 4

34, 52 kW

τbrukstid = Q / Φmaks

(0,000411 · 522 000)
+ (0,0322 · √522 000)
522 000 / 237,81

2195 timer

ΦV.S = (0,93) · ∑ Φmaks

0,93 · 30,6 kW

28,46 kW

Φmaks = k1· Q + k2 ·√Q

Tabell 3.8: Resultat for 50 boliger.

Sammenstilling av resultat - effektbehov og tilført effekt fra avløpsvann
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237,81 kW

Figur 3.3: Effektbehov og tilført effekt fra varmtvann.

Figur 3.3 viser hvor mye effekt varmepumpen kan levere med avløpsvannet som energikilde
fra den samme boligmassen, uten at det er tatt høyde for samtidig effektforbruk og tap i distribusjonsnettet.
Som man ser av figuren så klarer varmepumpen akkurat å dekke opp effektbehovet til
varmtvann. Dette betyr at varmepumpen kan når det tas høyde for samtidighet, benyttes til å
dekke sommerlasten hvor det kun er behov for energi til oppvarming av varmtvann.
Kurven for maks effekt er det termiske effektbehovet i fyringssesongen. Den viser at varmepumpe med avløpsvann som energikilde ikke kan benyttes som grunnlast vinterstid. (Se figur
3.6, effektvarighetsdiagram)

Sammenstilling av resultat - samtidig effektleveranse fra varmesentral
Figur 3.4 viser en sammenstilling av samtidig maks effektleveranse fra varmesentralen og
varmepumpens kapasitet. Ved beregning av samtidig effektleveranse fra varmesentralen tas
det høyde maks sannsynlig effektforbruk og tap i distribusjonsnettet. I dette tilfellet ser man
av figur 3.4 at varmepumpens kapasitet med avløp som energikilde, er større enn nødvendig
effektleveranse fra varmesentralen.

Figur 3.4: Fremstilling varmtvannsforbruk og levert effekt fra varmesentralen.
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Sammenstilling av resultat - brukstid for maksimal effektbehov
Brukstiden for maksimal effektbehov er viktig med tanke på planlegging av varmesentralens
spisslastkjeler. Brukstiden for maksimal effektbehov øker ikke proporsjonalt med antall boliger, dette er vist i figur 3.5.

Figur 3.5: Brukstid maksimal effektbehov.

Sammenstilling av resultat - effektvarighetskurve
Effektvarighetskurven for de 50 boligene viser helt tydelig at varmepumpen med avløpsvann
som energikilde ikke klarer å ta hele grunnlasten i fyringssesongen. Varmepumpen klarer å
levere rundt 30 kW, mens grunnlasten har et effektbehov på rundt 119 kW.
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Figur

3.6:

Effektsvarighetsdiagram
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for

50

boliger.

3.3.2 Hvilken informasjon er nødvendig?
Skal det utarbeides en BIM for en varmesentral med avløp som en av energikildene er følgende informasjon nødvendig:
•
•
•
•
•

Effektbehov til oppvarming ved DUT.
Effektbehov til varmtvannsforbruk.
Avløpsmengder.
Driftstider.
Høyder.

Alt av opplistet informasjon gjelder for tilknyttet bygningsmasse. Tabell 2.2 på side 13 i dette dokumentet gir en oversikt over de ulike fasene for hele byggeprosessen. Beskrivelse av
informasjonsbehov under dette kapitlet er knyttet opp mot de to første fasene i tabellen (Mulighetsavklaring og planlegging / prosjektering).

Effektbehov for oppvarming
Men spørsmålet blir i hvilken sammenheng skal informasjonen benyttes? Skal det gjøres en
mulighetsavklaring som vist i tabell 2.2 for nye utbygningsområder, kan metoden under eksempel 3.1 benyttes uten større feil. Dette begrunnes med at en ferdig bygningsmodell må
oppfylle energikravene i byggeforskriften. Når BIM-fila er ferdig beriket med informasjon
om energibehov, er dette allerede kontrollert mot forskriftskravene.
Skal det derimot planlegges ny varmesentral for eksisterende bygningsmasse, så må de målte
effektdataene - og det målte energiforbruket bearbeides og kontrolleres før det benyttes som
dimensjoneringsgrunnlag.
Prosjektet med energioptimalisering og BuildingSMART som er igangsatt på Sessvollmoen
leir, er et godt utgangspunkt for bearbeidelse og kontroll av målte effekt – og energidata.
Samtidig som energiforbruket registreres, kan det kontrolleres om det finnes mulighet for
energibesparelse, (ENØK- tiltak).
Når BIM – filen for eksisterende bygningsmasse er beriket med informasjon om ”reell” energibehov, kan disse verdiene hentes ut og benyttes til dimensjonering av varmesentral.

Effektbehov for varmtvannsforbruk og avløpsmengder
Den største usikkerheten under eksempel 3.1 er avløpsmengden. Det er først når oversikten
over antall tappesteder og toaletter foreligger at avløpsmengden kan beregnes mer nøyaktig i
nybygg. Antall tappesteder danner også grunnlag for beregning av effektbehovet til varmtvann.
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I eksisterende bygninger måles og registreres vannforbruket og forbruksmønsteret for varmtvann. Forbruksmønsteret danner grunnlag både for samtidig effektuttak til varmtvann og
eventuell magasinering. En slik gjennomgang vil også fortelle om der finnes et innsparingspotensial på varmtvannsforbruk. Informasjon vedrørende varmtvannsforbruk og avløp
legges i bygningsmodellen.

Driftstider
Styring av effektuttak for elkraft foregår i dag, i alle såkalte næringsbygg. For å holde samtidig effektuttak lavest mulig er det satt forskjellig oppstartstider for elektrokjeler, ventilasjonanlegg og varmtvannsforbruk.
Samtidig effektforbruk og uttak er helt avgjørende for størrelsen til varmesentralen og dimensjoner på distribusjonsnettet. Ved å legge inn driftstider for oppvarming av rom og ventilasjon, samt forventet tapping / magasinering av varmtvann (forbruksmønster), kan samtidig
effektuttak beregnes helt eksakt. Nøyaktig effektuttak gir grunnlag for riktig størrelse på
energibærer samt mulighet for å kunne utnytte fornybar energi med begrenset tilgjengelighet.
Dimensjonen på distribusjonsnettet kan også beregnes til et minimum med et lavt effektuttak.

Høyder
Trykkforhold på distribusjonsnettet og arbeidstrykk til enkelte energibærere er avhengig av
høyden til innvendig golv på teknisk rom i forhold til varmesentralen. Riktig arbeidstrykk til
kunde - / undersentral er også viktig ved valg av varmeveksler. Høyden og plassering av et
bygg er vesentlig for flere fag i en BIM.
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3.4 Konklusjon - buildingSMART
Samtidig termisk effektbehov er den første og den viktigste informasjonen som behøves når
arbeidet med å planlegge en varmesentral starter. Informasjon om termisk effektbehov forenkler arbeidet med å kartlegge tilgjenglige energikilder. Spesielt fornybare energikilder.
Som eksemplet viser så ser man at effekten fra energikilden som i dette tilfellet er avløp,
ikke er tilstrekkelig for annet en sommerlast.
Før foreslåtte tiltak for optimalisering av fjernvarmeanlegget på Sessvollmoen leir iverksettes, må arbeidet med buildingSMART og energioptimalisering av bygningsmassen på leirområdet ferdigstilles. I dette tilfellet vil en ferdig beriket BIM med informasjonen om energi
– og effektbehov til oppvarming og varmtvann, danne grunnlag for valg av varmevekslere
samt ombygging av undersentraler.
Videreføres dette arbeidet til andre eksisterende utbygningsområder hvor blant annet effektbehov og driftstider legges inn i BIM`en, vil arbeidet med å planlegge et nærvarmeanlegg
med avløp som energikilde være vesentlig forenklet.
Når avløpsmengden er funnet tilfredsstillende, må forhold rundt oppsamling og rensing avklares grundig. Gjerne i lag med kommunen som forurensningsmyndighet. Rensing / grovrensing av kloakk er viktig med tanke på valg av fordampersystem til varmepumpen. Oppsamlingen er også viktig med tanke på tilstrekklige mengder. Det nytter ikke om summen av
avløpsmengdene stemmer dersom den samme mengden ikke samles opp på et sted.
Å utnytte avløp som energikilde må vurderes i forhold til kravene fra forurensningsmyndigheten. Er rensingen kun aktuelt for å utnytte energiinnholdet, må investeringskostnadene for
prosessrenseanlegget vurderes i forhold energigevinsten. Er det pålegg om å rense avløpet
kan lønnsomheten av energiutnyttelsen bli noe helt annet.
Arbeidet med øvrige myndighetssøknader kan påbegynnes etter at informasjonen for samlet
energi – og effektbehov foreligger, og valg av energibærere er foretatt. (se tabell 2.2 og kapittel 2.1, Regelverk).
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A. ANALYSE OG BEREGNINGER
Med utgangspunkt i kapittel 2, Bakgrunnsteori i denne rapporten gjøres beregninger og analyser i forhold til problemstillingen på fjernvarmeanlegget på Sessvollmoen, og i forhold til
det som vedrører BuildingSMART.

A.1 Sessvollmoen leir - Dimensjonering av varmevekslere
Deler av oppgaven går ut på å dimensjonere varmevekslere til oppvarming og varmtvannsproduksjon inne på hver enkelt undersentral. Det gjøres ingen vurderinger vedrørende automatikk og regulering. Dimensjoneringen skjer ut i fra oppdragsgiverens oppgitte effektdata
for hvert enkelt bygg.

Oppvarming
Effektbehovet til oppvarming er tidligere beregnet av R. Grønnesby (Norsk-Energi, 1994).
Dette ble gjort i forbindelse med oppgradering og modernisering av anlegget på Sessvollmoen leir.
Resultatet fra R.Grønnesby beregninger er benyttet som et videre grunnlag for beregningene
under dette kapittelet. Tabell A.1 gir en oversikt over effektbehovet til hvert enkelt bygg
inne på leiren og varmevekslerens spesifikke varmekapasitet.
Den spesifikke varmekapasiteten til varmeveksleren beregnes etter formel (2.14) og (2.15).
Til å beregne logaritmisk middeltemperatur er følgende temperaturer benyttet:
• Tur og returtemperatur sentralvarmeanlegg:
• Tur og returtemperatur fjernvarmeanlegg:

80 / 60 °C.
100 / 70 °C.

Dette gir følgende θm:
θm = [(100 -80) – (70 – 60) ] / ln [(100 -80) / (70 -60)] = 14.4 K

(2.15)

For å få en mer stabil drift av biokjelen er det sagt fra driftsansvarlige for varmesentralen på
Sessvollmoen leir, er det sagt at det er ønskelig å øke turtemperaturen fra 80 °C til 100 °C.
Bakgrunn for dette er at biokjelen får tilfredsstillende forbrenning av brenselet og med det
optimale driftsforhold.
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INV
NR

BYGG

Oppvarmet
areal

Effektbehov
oppvarming

(m2)
139
1423
2357
2687
2687
1534
4915

Logaritmisk
middeltemp

Spesifikk
varmekapasitet
U·A

(kW)
(Θm)
(kW/K)
Vakta
8
14,4
0,55
Kontorbygg
109
14,4
7,56
Kaserne
192
14,4
13,31
Kaserne
214
14,4
14,83
Kaserne
214
14,4
14,83
Kantine
185
14,4
12,82
Befalsforlegning
150
14,4
10,40
Befalsbygg
200
14,4
13,86
Leiravdeling
20
50
14,4
3,47
Verksted
1620
120
14,4
8,32
Ex Hall
1736
0
14,4
0
Depo
3830
246
14,4
17,05
Forlegning
3277
460
14,4
31,88
Forlegning
3277
0
14,4
0,00
Sykestua
1527
135
14,4
9,36
Befalsforlegning
3127
270
14,4
18,71
Befalsforlegning
3127
270
14,4
18,71
Messe
3510
293
14,4
20,31
Kokkeskolen
2671
300
14,4
20,79
Idrettshall
1945
188
14,4
13,03
Befalsforlegning
3127
270
14,4
18,71
Kontorbygg
4023
449
14,4
31,12
Undervisning
2728
100
14,4
6,93
Undervisning
228
14,4
15,80
Kontorbygg
0
14,4
0
Bilopplæring
2654
421
14,4
29,18
Skolebygg
4600
609
14,4
42,21
Muks
1600
210
14,4
14,56
Bensinstasjon
690
80
14,4
5,55
Sum total
64 831
5 971
Tabell A.1: Oversikt over log middeltemperatur og spesifikk varmkapasitet til oppvarming.
1
2
3
4
5
6
7a
7
12
13
15
16
17
18
20
21
22
23
24
26
27
28
29a
29b
33
101
103
143
1061
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Direkte oppvarming av varmtvann – maks samtidig effektbehov
Ved beregning av varmtvannsforbruket er det tatt utgangspunkt det oppgitte antall dusjer
som er på Sessvollmoen leir. Det er dusjene som har det største forbruket av varmtvann (l/s).
For å få et stipulert effektforbruk for varmtvann er det beregnet samtidighet i hvert av byggene.
Samtidigheten beregnes ut fra følgende formel (2.6):
qS = qN1 + 0,015(qN– qN1) + 0, 17 √ (qN– qN1)

[l/s]

(2.6)

Vannmengdene er hentet ut fra tabell 2.3 under hovedkapittel 2. Til å beregne effektbehovet
benyttes formel (2.5). Av hensyn til legionella settes (tv - tk) = (65 °C – 5 °C) = 60 K
ΦVV = qS · ρ · Cp · (tv - tk)
INV
NR

BYGG

[kW]

Antall
tappesteder

1 Vakta
2 Kontorbygg
3 Kaserne
4 Kaserne
5 Kaserne
6 Kantine
7a Befalsforlegning
7 Befalsbygg
12 Leiravdeling
13 Verksted
15 Ex Hall
16 Depot
17 Forlegning
18 Forlegning
20 Sykestua
21 Befalsforlegning
22 Befalsforlegning
23 Messe
24 Kokkeskolen
26 Idrettshall
27 Befalsforlegning
28 Kontorbygg
29a Undervisning
29b Undervisning
33 Kontorbygg
101 Bilopplæring
103 Skolebygg
143 Muks
Sum samtidig vannforbruk

0
6*
29
29
29
11*
55
0
0
1*
0
7
18
28
4*
66
66
4
3
17
66
3*
5
2
2
2
7
3

(2.5)

Type
tappested

0
Dusj
Dusj
Dusj
Dusj
Dusj
Dusj
Dusj
Dusj
Dusj
Dusj
Dusj
Dusj
Dusj
Dusj
Dusj
Dusj
Dusj
Dusj
Dusj
Servant
Dusj
Dusj
Dusj
Dusj
Dusj
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qN

qS

ΦVV

Samtidig varmtvannsforbruk

Sannsynlig
samtidig
vannforbruk

Effektbehov

l/s
0
1,2
5,8
5,8
5,8
2,2
11
0

l/s
0
0,39
0,69
0,69
0,69
0,47
0,92
0,00

kW
0
97
173
173
173
119
232
0

0,2

0,20

50

1,4
3,6
5,6
0,8
13,2
13,2
0,8
0,6
3,4
13,2
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
1,4
0,6

0,40
0,56
0,68
0,34
1,01
1,01
0,34
0,31
0,55
1,01
0,31
0,21
0,28
0,28
0,28
0,40
0,31
12,33

102
142
170
86
254
254
86
79
139
254
79
54
70
70
70
102
79
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Tabell A.2: Oversikt over effektbehov til direkte oppvarming av varmtvann.

Det største forbruket av varmtvann er i kasernene og forlegningene om morgenen, da sannsynligheten for at flest dusjer er størst. Varmtvannsbehovet vil avta utover dagen. For beregningene videre er det varmtvannsbehovet om morgenen som vil være det dimensjonerende.
Senere beregning av effekten som varmepumpen bør levere, er det dette effektbehovet som
er lagt til grunne.
Det største samtidige effektbehovet for varmtvann til beregnet til 1825 kW pr. døgn. (se tabell A.3).
INV NR

BYGG

Oppvarmet areal
m2

3
4
5
7a
17
18
21
22
27

Kaserne
Kaserne
Kaserne
Befalsforlegning
Forlegning
Forlegning
Befalsforlegning
Befalsforlegning
Befalsforlegning

Samtidig maks effektbehov
varmtvann
(kW)
173
173
173
232
142
170
254
254
254

2357
2687
2687
4915
3277
3277
3127
3127
3127

Sum total
28 581
1 825
Tabell A.3: Effektbehov til varmtvann for kaserner og forlegninger.

Verdiene i tabell A.3 er hentet i fra tabell A.2. Maks effektbehov er det varmesentralen må
kunne levere sommerstid i forbindelse med varmtvannsproduksjon.
Når det gjelder verdiene i tabell A.2, så er effektbehovet beregnet etter maks samtidig vannforbruk ved dusjing. Det er ikke gjort vurderinger og hensyn til vannforbruket ved øvrige
tappesteder i bygningene. Dette begrunnes med at:
• Dusjing er den mest vann - og energikrevende aktiviteten i bygget.
• Når det dusjes er det lite sannsynlig at det samtidig tappes vann fra servant o.l.
*Dersom dette skjer er vannmengden og tappetiden mindre en for dusj.
Øvrig varmtvannsforbruk til kjøkken og renhold skjer senere i løpet av dagen, men er ikke så
vann – og energikrevende som dusjingen.
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Den spesifikke varmekapasiteten til varmeveksleren beregnes etter formel (2.14) og (2.15).
Til å beregne logaritmisk middeltemperatur er følgende temperaturer benyttet:
• Temperatur oppvarmet vann og kaldtvann: 65 / 5 °C.
• Tur og returtemperatur fjernvarmeanlegg:
70 / 25 °C.
Varmeveksleren dimensjoneres etter sommerforhold, oversikt bygg er som vist i tabell A.4.
Dette gir følgende θm:
θm = [(70 -65) – (25 – 5) ] / ln [(70 -65) / (25 -5)] = 10.8 K

INV
NR

BYGG

Logaritmisk middeltemp

ΦVV

Effektbehov

(2.15)

Spesifikk
varmekapasitet
U·A
(kW/K)

(kW)

(θm)
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8

1
2
3
4
5
6
7a
7
12
13
15
16
17
18
20
21
22
23
24
26
27
28
29a
29b
33
101
103
143
1061

Vakta
0
0
Kontorbygg
97
9
Kaserne
173
16
Kaserne
173
16
Kaserne
173
16
Kantine
119
11
Befalsforlegning
232
21,5
Befalsbygg
0
0
Leiravdeling
0
Verksted
50
4,7
Ex Hall
0
Depo
102
9,4
Forlegning
142
13,2
Forlegning
170
15,7
Sykestua
86
7,9
Befalsforlegning
254
23,5
Befalsforlegning
254
235
Messe
86
7,9
Kokkeskolen
79
7,3
Idrettshall
139
12,9
Befalsforlegning
254
23,5
Kontorbygg
79
7,3
Undervisning
54
5
Undervisning
70
6,5
Kontorbygg
70
6,5
Bilopplæring
70
6,5
Skolebygg
102
9,4
Muks
79
7,3
Bensinstasjon
0
Sum total
3107
Tabell A.4: Oversikt over log middeltemperatur og spesifikk varmkapasitet til oppvarming av varmtvann.
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Magasinering av varmtvann - nødvendig magasineringsbehov
Alternativ til direkte oppvarming av varmtvann er å magasinere. Spesielt er dette aktuelt dersom effekttilgangen til varmesentralen er lav. Det er foretatt en beregning for Sessvollmoen
leir med utgangspunkt i dagens situasjon. I beregningene er det tatt hensyn til de andre enhetene som benytter seg av varmtvann i den daglige driften. Det er ønskelig at varmepumpen
skal klare å dekke mest mulig av forbruket, slik at magasineringen blir minst mulig.
Antatt forbruksfordeling av varmtvann:
Kl. 06.00 – 07.00
Kl. 07.00 – 16.00
Kl. 09.00 – 13.00
Kl. 15.00 – 18.00
Kl. 17.00 – 24.00

Kaserne
Kontor/undervisning
Kantine/messe
Kantine/messe
Idrett

VV. forbruk:
VV. forbruk:
VV. forbruk:
VV. forbruk:
VV. forbruk:

1/1 pr. time.
1/4 pr. time.
1/4 pr. time.
1/4 pr. time.
1/4 pr. time.

Total:
Total:
Total:
Total:
Total:

1825 kWh
938 kWh
205 kWh
205 kWh
139 kWh

Det er stipulert en forbrukskurve over varmtvannsforbruket på Sessvollmoen leir, dette
fremkommer i figur A.1.

Figur A.1: Stipulert varmtvannsforbruk.

Sessvollmoen leir har ut fra dette et døgnforbruk av varmtvann på 4202 kWh.
Med utgangspunkt i det stipulerte varmtvannsforbruket, fremstår det akkumulerte varmtvannsforbruk over døgnet for Sessvollmoen leir som vist i figur A.2.
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For å gjennomføre en beregning av magasineringsbehovet for leiren er det antatt følgende
verdier:
Virkningsgrad akkumulator: ηakk = 0,85
Temperatur akkumulator oppladet:

Ttopp = 80 °C
Tbunn = 70 °C

Temperatur akkumulator utladet:

∆t = (80 + 70)/2 - (65 + 10)/2 = 37,5 °C

Ttopp = 65 °C
Tbunn = 10 °C

Figur A.2: Akkumulert varmtvannsforbruk over døgnet.

a) Magasinert energi pr. liter vann fra helt utladet bereder til helt oppladet bereder, fremkommer av formel (2.7).
a = (Cp · ρ · ∆t) / 3600 [kWh/l]

(2.7)

Innsatt i formel (2.7) blir akkumuleringsfaktoren, a:
a = 0,04375 kWh/l
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b) For den gitte forbrukskurve, fremkommer netto ladeeffekt til akkumuleringsbehovet av
følgende formel (2.8).
P´min = Qd / h [kW]

(2.8)

Beregnet etter formel (2.8) blir netto ladeeffekt, P´min:
P´min = 175 kW

c) Med en virkningsgrad for akkumulatoren som antatt, ηakk = 0,85 vil den tilførte effekten
beregnes etter gjeldende formel (2.9).
Pmin = P´min / ηakk [kW]

(2.9)

Tilført effekt til akkumulering av varmtvann er beregnet etter formel (2.9):
Pmin = 206 kW

d) Av forbrukskurven fremkommer det at akkumuleringsbehovet er fult oppladet klokken
06.00 og helt utladet klokken 16.00. Akkumuleringsbehovet, V1 som behøves ut fra de
forutsetninger som er satt, beregnes etter følgende formel (2.10):
V1 = (Q16 - Pmin ·ηakk ·t) / a [liter]

(2.10)

Innsatt i formel (2.10) får en beregnet akkumuleringsbehov, V1:
V1 = 48 114 liter

d.1) Som det fremkommer av figur A.2, ser en at magasineringsbehovet for leiren vil øke
betraktelig hvis en benytter den tilgjengelige effekten som en varmepumpe vil levere,
dersom det tas utgangspunkt i dagens tilsig fra gråvannet.
Beregnet tilført ladeeffekt, formel (2.21), QH = 17,2 kW.
Med varmepumpen som tilført ladeeffekt, får en et beredervolum som fremkommer av
formel (2.10).
V2 = 92 114 liter
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Beredervolum i hvert bygg
Beredervolumet i hvert enkelt bygg finnes ved å fordele samlet beredervolum, V1, etter et
forholdstall beregnet ut i fra samtidig vannforbruk, fordelingen er vist i tabell A.5.
Eksempel:
Tabell A.2 viser at bygg nr 3, kaserne har en qS = 0,69 l/s. Samlet qS for alle byggene er 12,3
l/s. Forholdet blir, f3 = (0,69 /12,3) = 0,056
Beredervolum i dette bygget blir: V1 · f3
Beredervolum bygg nr.3 er: (48 114 · 0,056) liter = 2 694 liter

INV
NR

BYGG

qS

f

Sannsynlig Forholdstall
samtidig
vannforbruk

VVB1

VVB2

Beredervolum
på hvert bygg

Beredervolum
på hvert bygg

(l/s)
(-)
(l)
Vakta
0
0
0
Kontorbygg
0,39
0,03
1 502
Kaserne
0,69
0,06
2 678
Kaserne
0,69
0,06
2 678
Kaserne
0,69
0,06
2 678
Kantine
0,47
0,04
1 835
Befalsforlegning
0,92
0,07
3 592
Befalsbygg
0,00
0
0
Leiravdeling
0
0
0
Verksted
0,20
0,02
780
Ex Hall
0
0
0
Depo
0,40
0,03
1 577
Forlegning
0,56
0,05
2 202
Forlegning
0,68
0,05
2 638
Sykestua
0,34
0,03
1 329
Befalsforlegning
1,01
0,08
3 932
Befalsforlegning
1,01
0,08
3 932
Messe
0,34
0,03
1 329
Kokkeskolen
0,31
0,03
1 223
Idrettshall
0,55
0,04
2 154
Befalsforlegning
1,01
0,08
3 932
Kontorbygg
0,31
0,03
1 223
Undervisning
0,21
0,02
833
Undervisning
0,28
0,02
1 089
Kontorbygg
0,28
0,02
1 089
Bilopplæring
0,28
0,02
1 089
Skolebygg
0,40
0,03
1 577
Muks
0,31
0,03
1 223
Sum total
12,3
1
48 114
Tabell A.5: Samlet beredervolum fordelt på hvert bygg.
1
2
3
4
5
6
7a
7
12
13
15
16
17
18
20
21
22
23
24
26
27
28
29a
29b
33
101
103
143
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(l)
0
2 876
5 126
5 126
5 126
3 514
6 877
0
0
1 494
0
3 019
4 216
5 050
2 545
7 529
7 529
2 545
2 342
4 124
7 529
2 342
1 595
2 084
2 084
2 084
3 019
2 342
92 114
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I tabell A.5 fremkommer teoretisk beredervolum. I praksis monteres 300 – 600 liters beredere
i
serie.
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A.2 Sessvollmoen leir – Senking av returtemperatur
Et av problemene på dagens fjernvarmeanlegg på Sessvollmoen leir, er for høy returtemperatur inn til varmesentralen. I utgangspunktet er anlegget dimensjonert for 80/60 °C, men i
virkeligheten opererer anlegget med temperaturer 80/70 °C. Dette medfører til høye pumpekostnader og dårlig utnyttelse av energien. Et av tiltakene for å få ned returtemperaturen er å
utnytte energien i fjernvarmevannet maksimalt inne på hvert enkelt bygg.
Det foreslås enkelt at returvarmen fra varmeveksleren for oppvarming vinterstid benyttes til
oppvarming av varmtvann.
Det er mange måter å kople opp varmevekslerne inne på en undersentral/kundesentral. Det
som anbefales i dette tilfelle er seriekopling som vist på figur. 2.11 under kapittel 2.

Figur 2.11: Seriekopling av varmevekslere.

Varmeveksleren for varmtvann dimensjoneres etter temperaturer for sommerdrift på 70 / 25
°C.
Sommerdrift: I ventil V1.1 stenges kursen til veksler for oppvarming. Det er kun veksler
til varmtvann som er i drift.
Vinterdrift: I ventil V1.1 stenges kursen til veksler for varmtvann. Samlet primærvannbehov fra fjernvarmenettet går først gjennom veksler for oppvarming. Mengden til returen fra
veksler for oppvarming er i alle tilfellene for dette fjernvarmeanlegget større en dimensjonerende mengde til varmeveksler for varmtvann. Dette betyr at ventil V2.1 styrer nødvendig
mengde til veksler for oppvarming av varmtvann. Overskuddet sendes direkte ut på returledningen på fjernvarmenettet med en temperatur på 70 °C. Returtemperaturen fra veksler for
varmtvann er 25 °C. Samlet returtemperatur er avhengig av mengden til hver av temperaturene.
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Eksempel:
Vekslerne i bygg nr.3 har følgende masse og temperaturer.
- Varmtvann:
- Oppvarming (sum total):

m= 0,92 kg/s på 25 °C.
m= 1,52 kg/s på 70 °C.

mOverskudd = (1,52 – 0,92) kg/s = 0,6 kg/s på 70 °C
Andel 25 °C: 0,92/1,52 = 0,61
Andel 70 °C: 0,60/1,52= 0,39
Returtemperatur etter blanding: (0,61 · 25 + 0,39 · 70) °C = 42,6 °C
INV
NR

1
2
3
4
5
6
7a
7
12
13
15
16
17
18
20
21
22
23
24
26
27
28
29a
29b
33
101
103
143
1061

BYGG

Vakta
Kontorbygg
Kasserne
Kasserne
Kasserne
Kantine
Befalforlegning
Befalsbygg
Leiravdeling
Verksted
Ex Hall
Depo
Forlegning
Forlegning
Sykestua
Befalsforlegning
Befalsforlegning
Messe
Kokkeskolen
Idrettshall
Befalsforlegning
Kontorbygg
Undervisning
Undervisning
Kontorbygg
Bilopplæring
Skolebygg
Muks
Bensinstasjon
Sum total

Masse VV
sommer
∆T = 45 k
(kg/s)
0,00
0,51
0,92
0,92
0,92
0,63
1,23
0,00
0,00
0,27
0,00
0,54
0,75
0,90
0,45
1,34
1,34
0,45
0,42
0,74
1,34
0,42
0,28
0,37
0,37
0,37
0,54
0,42
0,00
16,44

Masse
Overskuddsmasse
oppvarming
vinter
∆T = 30 k
(kg/s)
0,06
0,87
1,52
1,70
1,70
1,47
1,19
1,59
0,40
0,95
0,00
1,95
3,65
0,00
1,07
2,14
2,14
2,33
2,38
1,49
2,14
3,56
0,79
1,81
0,00
3,34
4,83
1,67
0,63
47,39
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(kg/s)
0,06
0,35
0,61
0,78
0,78
0,84
-0,04
1,59
0,40
0,69
0,00
1,41
2,90
0,00
0,62
0,80
0,80
1,87
1,96
0,76
0,80
3,15
0,51
1,44
0,00
2,97
4,29
1,25
0,63

Blandet
returtemp
fra hver undersentral

Masse etter
reduksjon av
returtemp.

( ̊C)
70,0
43,3
43,0
45,8
45,8
50,8
23,6
70,0
70,0
57,4
0,0
57,6
60,7
0,0
50,9
41,8
41,8
61,2
62,1
47,8
41,8
64,7
53,9
60,7
0,0
65,0
65,0
58,7
70,0

( ̊C)
0,06
0,46
0,80
0,94
0,94
0,89
0,47
1,59
0,40
0,67
0,00
1,38
2,79
0,00
0,65
1,10
1,10
1,80
1,88
0,86
1,10
3,03
0,52
1,38
0,00
2,86
4,14
1,21
0,63
33,67

APPENDIKS A
Tabell A.6: Returtemperaturer fra hvert enkelt bygg og samlet masse.

Som tabell A.6 viser så reduseres samlet masse fra 47,39 kg/s (170 604 liter i timen) til 33,67
kg/s (121 212 liter i timen) ved å benytte returvannet fra veksler til oppvarming til av varmtvann.
Tabell A.7 viser at samlet returtemperatur inn til varmesentralen er på 57,8 °C. Til å beregne
returtemperaturen inn til varmesentralen er det først beregnet andel masse i forhold til totalmassen. Deretter er andelen multiplisert med blandet returtemperatur fra hver undersentral.
Eksempel, bygg nr. 3: (0,80 / 33,67) = 0,0238 → 0,0238 · 43 °C = 1,0231 °C
Summen av alle verdiene i siste kolonne i tabell A.7, er returtemperaturen inn til varmesentralen.
INV
NR

BYGG

1
2
3
4
5
6
7a
7
12
13
15
16
17
18
20
21
22
23
24
26
27
28
29a
29b
33
101
103
143
1061

Vakta
Kontorbygg
Kaserne
Kaserne
Kaserne
Kantine
Befalsforlegning
Befalsbygg
Leiravdeling
Verksted
Ex Hall
Depot
Forlegning
Forlegning
Sykestua
Befalsforlegning
Befalsforlegning
Messe
Kokkeskolen
Idrettshall
Befalsforlegning
Kontorbygg
Undervisning
Undervisning
Kontorbygg
Bilopplæring
Skolebygg
MUKS
Bensinstasjon
Sum total

Masse etter
reduksjon av
returtemp.

Andel masse i
forhold til
totalmassen

(Kg/s)
0,06
0,46
0,80
0,94
0,94
0,89
0,47
1,59
0,40
0,67
0,00
1,38
2,79
0,00
0,65
1,10
1,10
1,80
1,88
0,86
1,10
3,03
0,52
1,38
0,00
2,86
4,14
1,21
0,63
33,67

0,0019
0,0136
0,0238
0,0279
0,0279
0,0266
0,0139
0,0471
0,0118
0,0199
0,0000
0,0410
0,0828
0,0000
0,0194
0,0328
0,0328
0,0534
0,0560
0,0255
0,0328
0,0900
0,0153
0,0411
0,0000
0,0850
0,1230
0,0360
0,0189
1,00
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Blandet
returtemp fra
hver undersentral

Returtemp til
varmesentral i forhold til andel

( ̊C)
70,0
43,3
43,0
45,8
45,8
50,8
23,6
70,0
70,0
57,4
0,0
57,6
60,7
0
50,9
41,8
41,8
61,2
62,1
47,8
41,8
64,7
53,9
60,7
0
65,0
65,0
58,7
70,0

( ̊C)
0,13
0,59
1,02
1,28
1,28
1,35
0,33
3,30
0,84
1,14
0
2,36
5,00
0
1,00
1,37
1,37
3,27
3,48
1,22
1,37
5,82
0,83
2,50
0
5,53
8,00
2,10
1,32
57,80
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Tabell

A.7:

Samlet

returtemperatur

87

inn

til

varmesentral.
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A.3 Sessvollmoen leir – utnytting av energi gråvann
Driftsingeniør Øyvind Øye har oppgitt følgende opplysninger vedrørende prosessrenseanlegget for gråvann på Sessvollmoen:
I tillegg til gråvannet fra Sessvollmoen leir mottar prosessrenseanlegget gråvann fra Gardermoen og Trandum. Prosessrenseanlegget er dimensjonert for en vannmengde på 100 m3 pr.
døgn. I forbindelse til anlegget er det også flere innløpstanker og et utjevningsbasseng.
Innløpstanker:
Utjevningsbasseng:
Tilsig av gråvann:
Antatt temperatur gråvann:

2 stk a 10 m3
50 m3
10 m3- 20 m3 pr døgn.
6 °C – 8 °C

Utjevningsbassenget som energikilde
Ved å benytte utjevningsbassenget som energikilde har man en gitt energimengde disponibel
når tempersturen er konstant. Gråvannet i bassenget er ikke renset for tungmetaller, og må
derfor kunne dumpes tilbake i utjevningsbassenget før det går videre til renseprosessen. Skal
en forsøke å utnytte dette vannet må en se på utjevningsbassenget som en resirkulasjonsbrønn, som vist i figur A.3.

Figur A.3: Prinsippskisse av resirkulasjonsbrønn.

Returvannet vil bli dumpet tilbake i brønnen etter at varmen er blitt utnyttet i fordamperen.
Ved en slik løsning vil temperaturen i brønnen synke, og tilgjengelig energimengde, Q, avta.
(formel 2.17).
Q = V · Cp · ρ · (∆t) [kWh]

(2.17)

Med en gråvannstemperatur på 8 °C og en utnyttelse av vanntemperaturen ned til 2 °C blir
tilgjengelig energimengde, Q, innsatt i formel (2.17):
Q = 350 kWh
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Med et volum i utjevningsbassenget på 50 m3 og tilnærmet konstant temperatur på 8 °C, kan
man ta ut 350 kWh.

Beregning av energimengde i utjevningsbassenget og energimengdens varighet
Benytter en vannmengde over fordamperen: v = 1,0 kg/m2s (0,001 m3/m2s = 0,001m/s)
k-verdi: 1000 W/m2K
Effektfaktoren: η = 4
Disponibel vannmengde: V = 50 m3
Temperaturdifferanse: ∆t = 6 K
Ønsket avgitt effekt: ΦH = 1825 kW
a) Uttak fra energikilden:
ΦL = ΦH / η [kW]

(2.21)

Innsatt i formel (2.21) må uttaket fra utjevningsbassenget være:
ΦL = 456,25 kW

b) Arealet som overrisslingsfordamperen må ha for å tilfredsstille det ønskede krav om en
effektlevering ved ∆t = 6 K, fremkommer av følgende formel (2.22).
A = (QL/k) / ∆t [m2]

(2.22)

Ved å benytte formel (2.22) får en at arealet til fordamperen må være:
A = 76 m2

c) Med en hastighet over fordamperen på v = 0,001 m/s, og et areal på A = 76 m2, gir dette
en massestrøm fra utjevningsbassenget på mv = 0,076 m3/s. Ved en massestrøm av denne størrelsen vil utjevningsbassenget på, V = 50 m3, ha en tappetid som fremkommer etter formel (2.23).
T = (V/mv)/60 sek/min

[min]

(2.23)

Innsatt i formel (2.23) gir dette en tappetid fra utjevningsbassenget på:
T = 11 minutter
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Ved å benytte utjevningsbassenger som energikilde for varmepumpen vil pumpen levere
ønsket energimengde i ca 11 minutter. Når beregnet tidsperiode er gått vil utjevningsbassenget holde en gjennomsnittelig temperatur på 2 °C. Med et tilsig på 15 m3 pr. døgn vil det
ta ca. tre døgn før hele volumet er skiftet ut og utjevningsbassenget igjen holder en temperatur på 8 °C, og ønsket energimengde kan tas ut.
I praksis vil ikke utjevningsbassenget holde konstant temperatur på 8 °C under hele varmepumpeprosessen. Når det kalde vannet dumpes tilbake i utjevningsbassenget, vil temperaturen gradvis synke for hele vannmengden i bassenget. Dette medfører til at temperaturdifferansen ∆t, ikke vil være 6 °C gjennom hele prosessen. Temperaturdifferansen vil minke med
tiden, slik at et konstant effektuttak ikke er mulig. Effektuttaket vil i praksis forløpe lineært,
se figur A.4.

Figur A.4: Prinsippskisse hvordan energimengden avtar med tiden.
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Energimengde i gråvannstilsiget
For å få utnyttet tilsiget av gråvann inn til prosessrenseanlegget, kan en se på muligheten for
montering av varmepumpe før vannet går til utjevningsbassenget. Ved en slik løsning vil en
kunne oppnå et jevnt tilsig av vann med en tilnærmet konstant temperatur på 8 °C inn til
varmepumpen. Det utnyttede vannet vil da ha en antatt temperatur på 2 °C, når dumpes ut i
utjevningsbassenget, prinsippskisse er vist i figur A.5.
Temperaturdifferansen på vannet vil være i størrelsesorden, ∆t = 6 °C.
Renseprosessen av gråvannet skjer etter utjevningsbassenget, og etter at vannet har avgitt
energi til varmepumpen.
Med et oppgitt tilsig til utjevningsbassenget på 10 m3 - 20 m3 pr. døgn, er det beregnet et
midlere tilsig på 15 m3 pr. døgn. For at varmepumpen skal fungere tilfredsstillende er den
avhengig av at tilsiget over fordamperen kommer som en jevn vannstrøm. Ved gjennomsnittelig 15 m3 gråvann pr. døgn, utgjør dette en jevn vannstrøm på, m = 0,17 kg/s over døgnet.

Figur A.5: Utnytting av tilsigsvannet.

For å få gjennomført beregningen må en anta at en kan oppnå et konstant tilsig av gråvann
jevnt fordelt utover døgnet. Effekten som en kan få ut fra gitt tilsig fremkommer av formel
(2.16).
ΦL = m · Cp ·∆t

[kW]

(2.16)

Innsatt i formel (2.16) får en at tilsiget har en kapasitet på:
ΦL = 4,3 kW
En ser ut fra beregningene at tilgjengelig effekt i gråvannstilsiget er bare på 4,3 kW. Velger
man en varmepumpe som kan gi en effektfaktor, η =4, vil den avgitte effekten være, formel
(2.21).
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ΦH = 17,2 kW
Denne effekten er veldig liten sammenlignet med den effekten som er ønskelig for å tilfredsstille varmtvannsforbruket på Sessvollmoen. Hvis denne løsningen skal kunne benyttes, må
varmtvannet magasineres.
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B.

SPILLVANN SOM ENERGIKILDE FOR BOLIGER
Det er her sett på hvor stort et eventuelt boligfelt bør være for at en skal kunne utnytte spillvannet fra feltet til forvarming av varmtvann i sommerhavåret. Ved å benytte spillvannet
som energikilde for varmepumpe til oppvarming av varmtvann for boligområdet forutsetter
det et jevnt tilsig over fordamperen.

B.1 Størrelse på boligfelt
For å få et overslag over effektbehovet for et boligfelt, er det antatt følgende:
Boliger med oppvarmet areal: 120 m2.
Avløpsmengde fra bolig: 1,35 m3 pr. år pr. m2.
Effektfaktor varmepumpe: η=4.
Temperaturdifferansen: ∆t=8 °C.
Oslo k1 = 4,11 · 10-4
k2 = 3,22 · 10-2
Tilført effekt fra spillvannet er beregnet etter formel (2.16), og avløpsmengder fra boligområder er som vist i tabell 2.5.
ΦH = m · Cp · ∆t · η

[kW]

(2.16)

Innsatt i formel (2.16) får en at tilført effekt fra spillvannet for en bolig:
ΦH = 0,690 kW
Varmtvannsforbruk for småhus beregnes etter NS3031 tabell A.1.
Varmtvannsforbruket for en bolig på 120 m2 pr. år er beregnet til:
ΦVV = 0,612 kW
Det årlige energibehovet beregnes etter det termiske energibehovet (romoppvarming, oppvarming av ventilasjonsluft og vannoppvarming) som fremstilt i tabell 2.2. Av verdiene i tabell 2.2 fremkommer årlig energibehov for et småhus:
Q = 87 kWh pr. m2
Sammenhengen mellom maksimal effekt og årlig energibehov fremkommer etter Velanders
formel, formel (2.11).
Φmaks = k1 · Q + k2 ·√Q

[kW]

(2.11)

Innsatt i formel (2.11) får man at maksimal effekt for et småhus:
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Φmaks = 7,58 kW
En sammenstilling av effekten og antall boliger er vist i figur B.1.

Figur B.1: Sammenstilling mellom effekt og antall boliger.

Brukstiden for oppvarming av enkeltbygg ligger mellom 1500 – 3000 timer, dette varierer
med byggtype og hvilket klima det er på stedet. Brukstiden for maksimal effekt beregnes etter formel (2.12).

τbrukstid = Q / Φmaks

[timer]

(2.12)

For en bolig er beregnet brukstid på:

τbrukstid = 1377 timer
Ved å variere antall boliger vil brukstiden øke, økningen vil ikke være proporsjonal med antall boliger. Brukstiden vil ”flate ut” når antall boliger øker. Fremstilling av brukstid og antall boliger er vist i figur B.2.
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Figur B.2: Maksimal brukstid fordelt på antall boliger.

Når disse verdiene er utarbeidet, kan man fremstille en effektvarighetskurve for det aktuelle
området. Når kurven fremstilles må man ta høyde for lokale variasjoner i dimensjonerende
utetemperatur (DUT). I figur B.3 er en skjematisk fremstilling av effektvarighetskurven for
50 boliger vist.

Figur B.3: Skjematisk fremstilling av effektvarighetskurve for 50 boliger.
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Distribusjon fra varmesentral
For å beregne effekten fra en varmesentral bør en gjennomføre en samtidighetsanalyse for
området. Ensartede bygninger har stor sannsynlighet for samtidighet, og det må tas hensyn til
effekttap i distribusjonsnettet.
For beregning av avgitt effekt fra varmesentralen må en ta hensyn til disse faktorene. Overslagsberegning av hva varmesentralen kan levere fremkommer av formel (2.13).

ΦVarmesentral = (0,75 -0,9) · 1,03 · ∑ Φmaks → (0,77 – 0,93) · ∑ Φmaks

[kW]

(2.13)

Varmepumpens kapasitet i et boligområde og avgitt effekt fra varmesentralen er fremstilt i
figur B.4.

Figur B.4: Varmepumpens kapasitet og samtidig effektbehov fra varmesentralen.
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C.

DIMENSJONERING AV VARMEVEKSLER
Det er her tatt utgangspunkt i følgende eksempel der verdier for VVT og VOP er oppgitt.
Varmeveksler varmtvann
Varmeveksler oppvarming

ΦVVT = 500 kW
ΦVOP = 350 kW

∆T VVT = Primærvannets temperatur sommerstid (70 °C – 25 °C) = 45 K
∆T VOP = Primærvannets temperatur vinterstid
(100 °C – 70 °C) = 30 K

C.1 Eksempel - mVVT < mVOP
a) Massestrømmen for de respektive varmevekslerne beregnes etter formel (2.16)
Φ = m · Cp · ∆t

[kW]

Innsatt i formel (2.16) er massestrømmen beregnet til:
mVVT = 2,65 kg/s
mVOP = 2,78 kg/s

1. Etter formel 2.15 blir logaritmisk middeltemperatur, θm = 10,8 K
Konstanten U· A for varmeveksleren løses ut fra formel (2.14).
U · A = Φ / θm
Innsatt i formel (2.14) finnes spesifikk varmeoverføring, U · A for VVT:
U · A = 46,3 kW / K
2. Varmeveksleren for forvarming av varmtvann finnes ved formel (2.16) og massestrømmen som benyttes er massestrømmen for VOP.
Φforvarmer = m · Cp · ∆t

[kW]

Innsatt i formel (2.16) er effekten til forvarmeren:
Φforvarmer = 525 kW
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Eksemplet viser at det ikke er behov for ”ettervarmer” til varmtvann. Massestrømmen fra
VOP har en slik størrelsesorden at ”forvarmeren” lever ønsket effekt, og ”ettervarmeren” kan
kuttes ut. Dette tilfellet kan løses ved seriekopling av vekslerne.

C.2 Eksempel - mVVT > mVOP
Det er her tatt utgangspunkt i følgende eksempel der verdier for VVT og VOP er oppgitt.
Varmeveksler varmtvann
Varmeveksler oppvarming

ΦVVT = 700 kW
ΦVOP = 350 kW

∆T VVT = Primærvannets temperatur sommerstid (70 °C – 25 °C) = 45 K
∆T VOP = Primærvannets temperatur vinterstid
(100 °C – 70 °C) = 30 K
a. Massestrømmen for de respektive varmevekslerne beregnes etter formel (2.16)
Φ = m · Cp · ∆t

[kW]

Innsatt i formel (2.16) er massestrømmen beregnet til:
mVVT = 3,70 kg/s
mVOP = 2,78 kg/s
1. Etter formel 2.15 blir logaritmisk middeltemperatur, θm = 10,8 K
Konstanten U· A for varmeveksleren løses ut fra formel (2.14).
U · A = Φ / θm
Innsatt i formel (2.14) finnes spesifikk varmeoverføring, U · A for VVT:
U · A = 64,8 kW / K
2. Varmeveksleren for forvarming av varmtvann finnes ved formel (2.16) og massestrømmen som benyttes er massestrømmen for VOP.
Φforvarmer = m · Cp · ∆t

[kW]

Innsatt i formel (2.16) er effekten til forvarmeren:
Φforvarmer = 525 kW
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3. Når effekten til ”forvarmeren” er funnet kan effekten til ”ettervarmeren” løses ut:
Φettervarmer = Φvarmtvann – Φforvarmer
Innsatt blir effekten til ”ettervarmeren”:
Φettervarmer = 700 kW – 525 kW = 175 kW

4. Først løses θm ut ved hjelp av formel (2.14) og U · A = 64,8 kW / K fra punkt 1.
U · A = Φ / θm

64,8 kW/K = 175 kW / θm

Dette gir en logaritmisk middeltemperatur:
θm = 2,7 K
Utløpstemperaturen, Tho fra “ettervarmeren” løses ut fra formel (2.15) ved hjelp av prøve
- og feilmetoden:
θm = [(Thi – Tco) – (Tho – Tci)] / ln [ (Thi – Tco) / (Tho – Tci)] [K]
Innsatt i formel (2.15)

2,7 = [(70 – 65) – (Tho – 5)] / ln [ (70 – 65) / (Tho –5)]

Tho = 6,3 °C
5. Primærvannbehover til ”ettervarmeren” vinterstid. Turtemperaturen er 100 °C som følge
av uttak fra primærnettet. Benytter formel (2.16).

Φettervarmer = m · Cp · ∆t

175 kW = m · 4,2 (100 – 6,3)

MVVT vinter = 0,44 kg/s
Samlet uttak fra primærnettet blir:
mtotal vinter = mVOP + mVVT vinter

= 2,78 + 0,44

mtotal vinter = 3,22 kg/s
Masseuttaket vinterstid reduseres med å benytte to- trinns kopling. Uten denne koplingen
ville masseuttaket vært 6,48 kg/s.
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SYSTEMSKISSE SESSVOLLMOEN LEIR
0103
4600m2
VV 102kW
OV 609kW

0015
1736m2
VV 0kW
OV 0kW

1061
690m2
VV 0kW
OV 80kW

Gammelt
fyrhus
0014

0101
2654m2
VV 70kW
OV 421kW

0013

0012

1620m2
VV 50kW
OV 120kW

1300m2
VV 0kW
OV 50kW

Fyrhus
2

650 m
kW

0029
2728m2
VV 124kW
OV 328kW

1600m2
VV 79kW
OV 210kW

4023m
VV 79kW
OV 449kW

2

3127m
VV 254kW
OV 270kW

0021
2

3127m
VV 254kW
OV 270kW

2671m2
VV 79kW
OV 300kW

0018

2

0022

0024

3277m2
VV 142kW
OV 460kW

0143
0028

0027

0017

3277m2
VV 170kW
OV 0kW

0023

0005

0016

2687m
VV 173kW
OV 214kW

3830m2
VV 102kW
OV 246kW

0004

0020

2687m2
VV 173kW
OV 214kW

1527m2
VV 86kW
OV 135kW

2

2

3127m
VV254kW
OV 270kW

0006
1534m2
VV 119kW
OV 185kW

0007
2

4915m
VV 232kW
OV 350kW

0026
1945m2
VV 139kW
OV 188kW

0001

0002

0003

139m2
VV 0kW
OV 8kW

1423m2
VV 97kW
OV 109kW

2357m2
VV 173kW
OV 192kW

Vedlegg 2

3510m2
VV 86kW
OV 293kW

Oversikt tekniske installasjoner - Sessvollmoen militærleir
Utarbeidet av Øyvind Øye

Ventilasjon og teknisk utstyr Forsvarsbygg
INV NR BYGG
1
Vakta

Ventilasjon
Varme
Bereder/legionella
Dusj/legionella
Brannslange

1

Vakta

Varmeveksler

2

2

Kontorbygg Ventilasjon
Varme
Ventilasjon
Varme
Varme
Varme
Måling
Måling
Måling
Måling
Bereder/legionella
Dusj/legionella
Brannslange
KontorbyggVarmeveksler

3

Kasserne

Ventilasjon
Ventilasjon
Ventilasjon
Varme
Varme
Varme
Avfukting
Varme
Avfukting
Avfukting
Avfukting
Måling

Antall Ventilasjon / radiatorkurs Type/ størrelse/behov
El varmebatteri
1
Radiatorkurs
Varmtvannsbereder el
1
0
0
Får varme ferdig shuntet
0
fra inv 0002
8 kW

1
6
6
0

1
1
1

Nilan 85,36001
Varme kurs /energi
Nilan 85,36002
Varme kurs ny del
Ettervarme ventilasjon
Radiator kurs
El.energimåler (ny del)
El energimåler
Vannmåler
Fjernvarmemåler
Bereder el/fjernvarme

Plassering

Temperatur

75 grd

Loftet
Kjeller inv 2
Kjeller b fløy
Kjeller b fløy
Kjeller b fløy
Kjeller b fløy
Kjeller b fløy
Kjeller b fløy
Kjeller inv 2
Kjeller inv 2
Kjeller inv 2

ny xl 50 sentral bygd om 2002/2003

Tekn.rom loft
Tekn.rom loft
Pusserom kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Tørkerom 1 etg
Tørkerom 2 etg
Tørkerom 3 etg
Kjeller

Hastighetsregulert

75 grd

109 kW
Nilan ventilasjon
Spjeldstyring ventilasjon
Exhausto ventilasjon
Radiator kurs Ø
Radiator kurs V
Ventilasjons kurs
Danterm/avfukter
Gulvvarme kurs
Danterm/avfukter
Danterm/avfukter
Danterm/avfukter
El.energi måler

Vedlegg 3

Soneregulert
Soneregulert
Hygrostat styrt
Styres av bruker ved behov/ opptrekk ur
Styres av bruker ved behov/ opptrekk ur
Styres av bruker ved behov/ opptrekk ur
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INV NR BYGG
3
Kasserne

3

Måling
Måling
Bereder/legionella
Dusj/legionella
Dusj/legionella
Dusj/legionella
Dusj/legionella
Brannslange
Kasserne Varmeveksler

4

Ventilasjon
Ventilasjon
Ventilasjon
Varme
Varme
Varme
Avfukting
Varme
Avfukting
Avfukting
Avfukting
Måling
Måling
Måling
Bereder/legionella
Dusj/legionella
Dusj/legionella
Dusj/legionella
Dusj/legionella
Brannslange
Kasserne Varmeveksler

5

Kasserne

4

antall Ventilasjon / radiatorkurs
Vannforbruksmåler
Fjernvarmemåler
Bereder el/fjernvarme
8
Kjeller
2
9
9
9
4
0

Kasserne

Ventilasjon
Ventilasjon
Ventilasjon
Varme
Varme
Varme
Avfukting

1
1
1

8
2
9
9
9
4
0

Type/ størrelse/behov

Plassering
Kjeller
Kjeller
Kjeller

Temperatur

70 grd
60 grd

192 kW

Nilan ventilasjon
Spjeldstyring ventilasjon
Exhausto ventilasjon
Radiator kurs V
Radiator kurs Ø
Ventilasjons kurs
Danterm/avfukter
Gulvvarme kurs
Danterm/avfukter
Danterm/avfukter
Danterm/avfukter
El energi måler
Vannforbruksmåler
Fjernvarme måler
Bereder el/fjernvarme
Kjeller
1.etg
2.etg
3.etg
Fordelt

Tekn.rom loft
Tekn.rom loft
Pusserom kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Tørkerom 1.etg
Tørkerom 2.etg
Tørkerom 3.etg
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller

hastighet regulert

Soneregulert
Soneregulert
Hygrostat styrt
Styres av bruker ved behov/ opptrekk ur
Styres av bruker ved behov/ opptrekk ur
Styres av bruker ved behov/ opptrekk ur

70 grd
63 grd

214 kW
Nilan ventilasjon
Spjeldstyring ventilasjon
Exhausto ventilasjon
Radiator kurs Ø
Radiator kurs V
Ventilasjonskurs
Danterm/avfukter

Tekn.rom loft
Tekn.rom loft
Pusserom kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller

Vedlegg 3

Hastighetregulert

Soneregulert
Soneregulert
Hygrostat styrt
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INV NR BYGG
5 (forts) Kasserne

5

Varme
Avfukting
Avfukting
Avfukting
Måling
Måling
Måling
Bereder/legionella
Dusj/legionella
Dusj/legionella
Dusj/legionella
Dusj/legionella
Brannslange
Kasserne Varmeveksler

6

Kantine

Ventilasjon
Ventilasjon
Ventilasjon
Varme
Kjøl
Kjøl
Frys
Kjøl
Bereder/legionella
Dusj/legionella
Brannslange

6

antall Ventilasjon / radiatorkurs
Gulvvarme kurs
Danterm/avfukter
1
Danterm/avfukter
1
Danterm/avfukter
1
El.energimåler
Vannforbruksmåler
Fjernvarmemåler
Bereder el/fjernvarme
8
Kjeller
2
1.etg
9
2.etg
9
3.etg
9
Fordelt
4
0

KontorbyggVarmeveksler

2
11
3
0

Type/ størrelse/behov

Temperatur
Styres av bruker ved behov/ opptrekk ur
Styres av bruker ved behov/ opptrekk ur
Styres av bruker ved behov/ opptrekk ur

70 grd

55 grd

214 kW

Spisesal/ post
Kjøkken/ kontor
Avtrekk
Radiator kurs
Kjølerom 1
Kjølerom 2
Fryserom
Kjøledisker
Luftegittere
Bereder el/fjernvarme

Nytt ventilasjonsanlegg
etter at lista ble laget

Plassering
Kjeller
Tørkerom 1.etg
Tørkerom 2.etg
Tørkerom 3.etg
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller

Kjeller
Kjeller
Taket
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Inngang
Kjeller

185 kW

Vedlegg 3

3601-3602 og bereder kurs
Styres av bruker
Styres av temostater i rom
Styres av termostater på stedet
Styres av termostater på stedet
Styres av termostater på stedet
Manuell av og på
72 grd
62 grd
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7a
7a
7a

Befal forlegnVentilasjon
Bar / messe Ventilasjon
Befal forlegnVarme
Varme
Måling
Måling
Måling
bereder/legionella
Dusj/legionella
INV NR BYGG
7a (forts)Befal forlegnDusj/legionella
Dusj/legionella
Brannslange
7a Befal forlegVarmeveksler

7

BefalsmesseVentilasjon
Befals forlegVarme
Varme
Varme
Varme
Varme
BefalsmesseKjøl
Kjøl
Kjøl
Kjøl
Fryse
Kjøl
Luftrenser
Luftrenser
Befals forlegBereder/legionella
Dusj/legionella
Brannslange
BefalsbyggVarmeveksler

12

Leir /avd

7

12

Varme
Varme
Bereder/legionella
Dusj/legionella
Brannslange

KontorbyggVarmeveksler

Nilan 85 36001
Vent /danterm
Radiator kurs ø
Radiator kurs v
El.energimåler
Vannforbruksmåler
Fjernvarme måler
Bereder el/fjernvarme
1
30 1.etg
antall Ventilasjon / radiatorkurs
22 2.etg
Kjeller
3
2
0

4
0
0
0

1
0
1

1

Ute på taket
Kjeller
Kjeller i B
Kjeller i B
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller

LON
LON

Type/ størrelse/behov

2 hastighetsdrift
Ikke koblet opp til S.D

65 grd
55 grd
Temperatur

Plassering

150 kW

Kun avtrekk
Radiator kurs Ø
Radiator kurs V
Tørke rom
Rad midtfløy
Vent kurs
Kjølerom 1
Kjølerom 2
Kjølerom 3
Kjølerom ØL
Fryserom
Hurtigkjøler
Elektrostat f78
Elektrostat f78
Bereder el/fjernvarme

Loftet
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Under rampe

Under rampe
Kjøkken
Bar
Bar
Kjeller

Styres av bruker med kjøkken avtrekk

Styres av egen termostat
Styres av egen termostat
Styres av egen termostat
Styres av egen termostat
Styres av egen termostat

58 grd
54 grd

200 kW
Radiatorkurs
Aerotempere
Bereder el/fjernvarme

Styres av termostater i rommet

50 kW

Vedlegg 3
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13

Verksted

Varme
Varme
Varme
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Bereder/legionella
Bereder/legionella

INV NR BYGG
14 Fyrhus

14

Fyrhus

15

Ex hall

Varme
Varme
Komfort kjøling
Bereder/legionella
Dusj/legionella
Brannslange
Varmeveksler

Ventilasjon
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Ventilasjon
Gass varme
Måling
Måling
Måling
Måling
Høytrykks vasker
Bereder/legionella
Vask

15

Ex hall

Varmeveksler

16

Depo

Varme
Varme
Varme
Sentral suger
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter

Avtrekk
Radiatorkurs
Aerotempere

Bereder el/fjernvarme
1
Bereder el/fjernvarme
1
Antall Ventilasjon / radiatorkurs
Ingen/ vent
Radiatorkurs
Aerotempere
Kjøling
Bereder el/fjernvarme
1
1
0
0

Ute på vegg
Tekn.rom
Verksted

Type/ størrelse/behov

0

72 grd
73 grd
Temperatur

Plassering
Kjeller
Kjeller
Kontorer

Styres av bruker
75 grd
64 grd

60 kW

Nvp
Eksos avtrek
Sjokk ventilasjon
Tilluft TA1
Gass stråle varme
El enrgi måler
Vann forbruks måler
Vann forbruks måler
Fjernvarme måler
1

Styres av bruker

På taket

Styrer spjeld til omluft som natt senk og s
Styres av bruker ved behov
Styres av bruker ved behov

Opp på nvp
I taket
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller

Bereder el/fjernvarme
Dette bygget fyrers med
gass

75 grd
69 grd
200 kW

Radiatorkurs NØ
RadiatorkursSV
Srålevarme
Sentral suger
Avtrekk heis
Avtrekk heis
Avtrekk kompre
Avtrekk kompre

Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller

Vedlegg 3

Termostat styrt
Termostat styrt
Termostat styrt
Termostat styrt
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Ventilasjon
Avfukting
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Elekrostat
Måling
Måling
Måling
Bereder/legionella
Dusj/legionella
Dusj/legionella
Dusj/legionella/nød
Brannslange
Varmeveksler

16

Depo

17

Forlegning Ventilasjon
Avtrekks vifter
Kjøl
Kjøl
Varme
Varme
Varme
Varme
Varme
Varme
Elektrostat
Måling
Måling
Måling
Bereder/legionella
Dusj/legionella
Dusj/legionella
Dusj/legionella
Brannslange
Brannslange
Brannslange
Forlegning Varmeveksler

17

1
6
2
9
0

9
10
4
4
2
2
2
0

Venilasjon/ kjeller
Danterm/telt tørk
Avtrekk
Avtrekk / sveis
Elekrostat
El enrgi måler
Vann forbruks måler
Fjærnvarme måler
Bereder el/fjernvarme
Teknisk rom kjeller
Kjeller
Kjeller/ 1 etg
Fordelt

Kjeller
Vaskehall
Våpen verks
Våpen verks
Utlevering
Kjeller
Kjeller
Kjeller

Kjeller kles lager
Styres av bruker
Styres av bruker
Styres av bruker
2 stk Honeywell f 78

67 grd
62 grd

246 kW

Vent 36001
Ventilering
Splitt kjøl
Splitt kjøl
El varme
El varme
Radiatorkurs Ø
Radiatorkurs V
Vet kurs
El kjele
Elektostat f78
El enrgi måler
Vannforbruksmåler
Fjernvarme måler
Bereder el/fjernvarme
Dusjer
Dusjer
Dusjer
Brannskap
Brannskap
Brannskap

Loftet
Telesentral
Data /ebd
Tørk/ kjeller
Tørk/ kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Rom 122
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
1 etg
2 etg
Kjeller
1.etg
2.etg
460 kW

Vedlegg 3

Nilan200gamel type

Ute del i garasje

57 grd
51 grd
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18

Forlegning Ventilasjon
Ventilasjon
Varme
Varme
Avtrekks vifter
bereder/legionella
Dusj/legionella
Dusj/legionella
Dusj/legionella
Brannslange
Brannslange
Brannslange
Forlegning Varmeveksler

0
20
4
4
2
2
2
0

19

Nytt FyrhusVarmeveksler

1

20

Sykestua

18

20

Sykestua

Ventilasjon
Varme
Varme
Kjøl
Avtrekks vifter
Måling
Måling
Måling
Bereder/legionella
Dusj/legionella
Dusj/legionella
Brannslange
Brannslange
Varmeveksler

2
3
1
1
1
0

Ventilasjon 36001
Ventilasjon 36002
El varme
El varme
Avtrekk
Bereder el/fjernvarme
Dusjer
Dusjer
Dusjer
Brannskap
Brannskap
Brannskap
Alt blir shuntet i inv 17.
Byggene henger sammen

Nilan ny type
Nilan ny type
Tørk/ keller
Tørk/ kjeller
Taket/ sør
Kjeller
Kjeller
1.etg
2.etg
Kjeller
1.etg
2.etg

57 grd
51 grd

har ikke tall for forbruk
Nilan 155
Radiatorkurs ø
Vent kurs
Kjølerom
Avtrekks vife
El enrgi måler
Vann forbruks måler
Fjærnvarme måler
Bereder el/fjernvarme

Loftet
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
2 etg
1.etg
2.etg
135 kW

Vedlegg 3

Avtrekk fra beredere rom

Veksler

74 grd
59 grd

Oversikt tekniske installasjoner - Sessvollmoen militærleir
Utarbeidet av Øyvind Øye

21

21

Befal forlegnVentilasjon
Varme
Varme
Varme
Sentral suger
Måling
Måling
Måling
Bereder/legionella
Dusj/legionella
Dusj/legionella
Dusj/legionella
Brannslange
Befal forlegVarmeveksler

22

Befal forlegnVentilasjon
Varme
Varme
Varme
sentral suger
Måling
Måling
Måling
Bereder/legionella
Dusj/legionella
Dusj/legionella
Dusj/legionella
Brannslange
Befal forlegVarmeveksler

23

Messe

22

Ventilasjon
Ventilasjon
Ventilasjon
Ventilasjon
Ventilasjon
Ventilasjon
Ventilasjon
Ventilasjon

Vent annleg
Radiatorkurs

5
22
22
22
8
0

Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
1 etg
2 etg
3 etg
Fordelt

Vent kurs
Sentral suger
El enrgi måler
Vann forbruks måler
Fjærnvarme måler
Bereder el/fjernvarme
Dusje i forlegnings rom
Dusje i forlegnings rom
Dusje i forlegnings rom
2 i vær etg

Vekslerstyres etter 60 grd

64 grd
61 grd

270 Kw

Vent anlegg
Radiatorkurs

5
22
22
22
8
0

Går på halv fart

Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
1 etg
2 etg
3 etg
Fordelt

Vent kurs
Sentral suger
El enrgi måler
Vann forbruks måler
Fjærnvarme måler
bereder el/fjernvarme
Dusje i forlegnings rom
Dusje i forlegnings rom
Dusje i forlegnings rom
2 i vær etg

Går på halv fart
Vekselstyres etter 60 grd

62 grd
58 grd

270 kW
01 spisesal
02 kjeller
03 kjøkken
04 kino sal
05 tekn rom
06 bereder
07 maskin rom
DAMP / kjele

Tek 2 etg
Tek 2 etg
Tek 2 etg
Kjeller
Tek 2 etg
Kjeller
Kjeller
Kjeller

Vedlegg 3

Mangler gjennvinning STOPPET
Går etter termostst i rom 23 grd
Må sjekkes for gjennvinning
Må sjekkes for gjennvinning
For gryter kjøkken
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Varme
Varme
Varme
Varme
Avtrekks vifter
Kjøl
Kjøl
Frys
Frys
Kjøl
Kjøl
Kjøl
Kjøl
Kjøl
Kjøl
Kjøl
Kjøl
Kjøl
Frys
Kjøl
Kjøl
Måling
Måling
Måling
Bereder/legionella
Dusj/legionella
Brannslange
Varmeveksler

23

Messe

24

Kokke skoleVentilasjon
Ventilasjon
Varme
Varme
Varme
Kjøl
Kjøl
Kjøl
Kjøl
Kjøl
Kjøl
Kjøl
Kjøl
Kjøl

2
4
4
0

Radiator kurs N
Radiator kurs S
Veksler / steam
Vent kurs
Avtrekk skrubb
Kølemaskin
Kjølemaskin
Fryse maskin
Fryse maskin
Kjølerom 2 etg
Kjølerom 2 etg
Kjølerom 2 etg
Kjølerom 2 etg
Fryse rom 2 etg
Kjølerom 1 etg
Kjølerom 1 etg
Kjølerom 1 etg
Kjølerom 1 etg
Fryse rom 1 etg
Grovkjøkken
Hurtig kjøl
El.energi måler
Vann forbruks måler
Fjernvarme måler
Bereder el/fjernvarme
Kjeller
Fordelt

Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Vent rom
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Rom 111
Rom 112
Rom 113
Rom 107
Rom 114
Rom 34
Rom 35
Rom 36
Rrom 125
Rom 33
Kjeller
2 etg
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller

293 kW
36001 iv prod
36002 iv prod
Aeorotempere
Radiotorkurs
Radiotorkurs
Kjølemaskin kjølerom
Kjølemaskin kjølerom
Kjølemaskin kjølerom
Kjølemaskin kjølerom
Kjølemaskin kjølerom
Kjølerom
Kjølerom
Kjølerom
Kjølerom

Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller

Vedlegg 3

Kan brukes til oppvarming av bygg 23

Styres av Mitsubitsi PLS
Styres av Mitsubitsi PLS
Styres av Mitsubitsi PLS
Styres av Mitsubitsi PLS

Rom i 2.etg

Ute av drift
Stort rom i kjeller
Egen styring
Styres av bruker

79 grd
71 grd

Oversikt tekniske installasjoner - Sessvollmoen militærleir
Utarbeidet av Øyvind Øye

24

Kjøl
Frys
Frys
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Bereder/legionella
Dusj/legionella
Brannslange
Øyeskyller
Kokke skol Varmeveksler

26

Idrettshall

26
27

27

Ventilasjon
Ventilasjon
Varme
Varme
Varme
Varme
Bereder/legionella
Dusj/legionella
Brannslange
Idrettshall Varmeveksler

Befal forlegnVentilasjon
Varme
Varme
Varme
Sentral suger
Måling
Måling
Måling
bereder/legionella
Dusj/legionella
Dusj/legionella
Dusj/legionella
Brannslange
Befal forlegVarmeveksler

2
3
7
1
0

2
17
2
0

Kjølerom
Kjølemaskin fryserom
Fryserom
Kjøkken
Hall 1
Hall 2
Hall 2
Hall 3
Hall 4
bereder el/fjernvarme
Dursj
Fordelt

69 grd
52 grd
vet labritoriet
300 kW

Vent 3601
Vent 3602
Radiator kurs
Srålevarme kurs
Ventilasjons kurs
Bereder kurs
Bereder el/fjernvarme

Tekn rom
Tekn rom

Tekn rom

68 grd
53 grd

188 kW
Vent annleg
Radiatorkurs

5
22
22
22
8
0

Nilan 200 gammel type
Nilan 85 gammel type

Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Kjeller
1 etg
2 etg
3 etg
Fordelt

Vent kurs
Sentral suger
El enrgi måler
Vann forbruks måler
Fjærnvarme måler
Bereder el/fjernvarme
Dusje i forlegnings rom
Dusje i forlegnings rom
Dusje i forlegnings rom
2 i vær etg
270 kW

Vedlegg 3

går på halv fart
vekslerstyres etter 60 grd

70 grd
58 grd

Oversikt tekniske installasjoner - Sessvollmoen militærleir
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Kontorbygg Ventilasjon
Kjøling
Varme
Varme
Måling
Måling
Måling
Bereder/legionella
Dusj/legionella
Brannslange
Brannslange
Brannslange
KontorbyggVarmeveksler

1
1
1
3
3
2
4
4
0

29a

Undervisnin Ventilasjon
Ventilasjon
El kjele
El kjele
Varme
Varme
Bereder/legionella
Dusj/legionella
Brannslange
Måling
Måling
Måling
Undervisni Varmeveksler

1
1
1
1
1
1
1
0
3
1
1
1
0

29b

Undervisnin

28

28
29a

29b

Ventilasjon
Varme
Varme
Bereder/legionella
Dusj/legionella
Brannslange
Damp befukter
Ventilasjon
Varme
Varme
Bereder/legionella
Dusj/legionella
Brannslange
UndervisnigVarmeveksler

1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
0
2
0

Vent 3601
Kjøle maskin
Radiotorkurs
Radiotorkurs
El enrgi måler
Vann forbruks måler
Fjærnvarme måler
Bereder el/fjernvarme
Kjeller
Fordelt
Fordelt
Fordelt

Tekn rom
Tekn rom
Tekn rom
Tekn rom
Kjeller
Kjeller
Kjeller
Tekn rom/kjeller
Kjeller
Kjeller
1 etg
2 etg

67 grd
66 grd

449 kW
ABB
NVP

Kjeller
Tekn rom
Kjeller
Tekn rom

Radiator kurs øst
Radiatorkurs vest
65 grd
57 grd
Fordelt
El enrgi måler
Vann forbruks måler
Fjærnvarme måler
?

Kjeller
Kjeller
Kjeller
100 kW

Nilan
Radiotorkurs
Ventilasjons kurs
Bereder el/fjernvarme

Tekn rom
Tekn rom
Tekn rom
Tekn rom
Tekn rom
Tekn rom
LMS FLØY
Tekn rom
Tekn rom
Tekn rom
Tekn rom
Tekn rom
Tekn rom

Fordelt
Befukter
Radiotorkurs
Ventilasjons kurs
Bereder el/fjernvarme
Fordelt
?

228 kW

Vedlegg 3

72 grd
59 grd
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OO33 Kontorbygg
Ventilasjon
Ventilasjon
Avtrekks vifter
Varme
Bereder/legionella
Dusj/legionella
Brannslange
O1O1 Bil opplærin Ventilasjon
Ventilasjon
Ventilasjon
Varme
Varme
Varme
Varme
Varme
Sentral suger
Måling
Måling
Måling
Bereder/legionella
Dusj/legionella
Brannslange
Øyeskyller
101 Bil opplæri Varmeveksler
O103 Skolebygg

Ventilasjon
Ventilasjon
Ventilasjon
Ventilasjon
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter

1
1
1
1
2
1

1
2
13
1
0

Stratos
Nvp kompakt
Kjøkken avtrekk
Panel ovner
Bereder el/fjernvarme

Loftet
Teknisk rom
Spiserom
Fordelt

Vent 3601
Vent 3602
Vent 36003
Radiatorkurs
Radiatorkurs
Radiatorkurs
Stråle varme
Bereder kurs
Sentral suger
El enrgi måler
Vann forbruks måler
Fjærnvarme måler
Bereder el/fjernvarme
Kjeller
Fordelt

Tekn rom 2etg
Tekn rom 2etg
Tekn rom 2etg
Tekn rom 2etg
Tekn rom 2etg
Tekn rom 2etg
Tekn rom 2etg
Tekn rom 2etg
Tekn rom 2etg
Kjeller
Kjeller
Kjeller

70 grd
59 grd

NILAN NY TYPE

NB BUSS NR 3

64 grd
58 grd

421 kW
Nilan 36001
Nilan 36002
System air 36003
System air 36004
Avtrekksvifte 36005
Avtrekksvifte 36006
Avtrekksvifte 36007
Avtrekksvifte 36008
Avtrekksvifte 36009
Avtrekksvifte 36010
Avtrekksvifte 36011
Avtrekksvifte 36012
Avtrekksvifte 36013

Kontorer 2 og 2 etg sør
Kontorer 2 og 2 etg nord

Eksoe avsug hall c 101-102
Eksos hall c 102
Sjokk ventilering hall c101
Eksos avsug hall c 103
Eksos avsug hall c 103

Vedlegg 3
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103

Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Varme
Varme
Varme
Varme
Varme
Varme
Varme
Varme
Varme
Høytrykksvasker
Måling
Måling
Måling
Bereder/legionella
Dusj/legionella
Brannslange
Øyeskyller
Skolebygg Varmeveksler

Avtrekksvifte 36014
Avtrekksvifte 36015
Avtrekksvifte 36016
Avtrekksvifte 36017
Avtrekksvifte 36018
Avtrekksvifte 36019
Avtrekksvifte 36020
Avtrekksvifte 36021
Avtrekksvifte 36022
Avtrekksvifte 36023
Avtrekksvifte 36024
Avtrekksvifte 36025
Avtrekksvifte 36022
Varmekurs 320001
Varmekurs 32002
Varmekurs 32002
Varmekurs 32003
Varmekurs 32004
Varmekurs 32005
Varmekurs 32006
Varmekurs 32007
Varmekurs 32007
1
1
1
3
7
11
4
1

El enrgi måler
Vann forbruks måler
Fjærnvarme måler
Bereder el/fjernvarme
Kjeller
Fordelt

70 grd
64 grd

609 kW

O123 Kokkeskur Bereder/legionella
O125 Kokkeskur Bereder/legionella
O143 Muks

Ventilasjon
Ventilasjon
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Avtrekks vifter
Varme
Varme

Vent 3601
Vent 3602

tekn rom

Radiotorkurs
Radiotorkurs

tekn rom
tekn rom

Vedlegg 3
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O143 Muks

Måling
Måling
Måling
Bereder/legionella
Dusj/legionella
Brannslange

1
1
1
2
3
5

Varmeveksler

1

1060 Drivstoff tap Ventilasjon
Varme
Måling
Måling
Måling
Bereder/legionella
Dusj/legionella
Brannslange
Øyeskyller
1060 Drivstoff ta Varmeveksler
1061 BensinstasjoVentilasjon
Varme
Varme
Varme
Måling
Måling
Måling
Måling
Bereder/legionella
Brannslange
Øyeskyller
1061 BensinstasjoVarmeveksler

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

El enrgi måler
Vann forbruks måler
Fjærnvarme måler
Bereder el/fjernvarme
Kjeller
Fordelt

kjeller
kjeller
kjeller
Tekn rom/keller

68 grd
55 grd

210 kW
Vent 3601
El varme
El enrgi måler
Vann forbruks måler
Fjærnvarme måler
El

tek rom 2 etg
hallen

elektrisk oppvarming

74 grd
71 grd

El i hele bygget ikke
fjernvarme
Vent 3601
Radiatorkurs
Bereder kurs
Ventilasjons kurs
El enrgi måler
Vann forbruks måler
Vann forbruks måler
Fjærnvarme måler
Bereder el/fjernvarme

Teknisk 2 etg
Teknisk 2 etg

Tavle
Vaskehall
Teknisk 1 etg
Teknisk 2 etg
Teknisk 2 etg

80 Kw

Vedlegg 3

