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NYHETERTEKST: HILDE KARI NYLUND

Miljøstipend 2013 til to 
studenter

GKs årlige miljøstipend er på 50.000 kroner, med ett på 25.000 
og to på 12.500. I 2013 ble det to priser fordi to oppgaver var 
innenfor temaet for konkurransen GK lyste ut blant høgskole- 
og universitetsstudenter: Hva slags innvirkning har det fysiske 
arbeidsmiljøet på effektivitet og produktivitet, og hvordan 
skape et optimalt inneklima med lavere energibruk?

Italiener til topps. Førsteprisen gikk til Marco Plano for hans 
oppgave “Indoor Comfort for Commercial Buildings”. Plano 
tar opp nye muligheter rundt design, luftkvalitet og støy i 
innemiljø. 
– Det er fascinerende å jobbe med innemiljø. Interessen for 
dette startet da jeg studerte i Stockholm, forteller Plano. Han 
er fra Italia hvor han har tatt bachelorgrad, og han tok master-
grad i Stockholm før han begynte ved NTNU hvor han nå tar 
mastergrad i Innovative Sustainable Energy Engineering.

Energibærere. Babak E. Ebrahimi fikk stipend på 12.500 kr 
for sin oppgave med temaet energibærere, varmesystemer, 
ventilasjonssystemer og lys.  Ebrahimi er fra Iran hvor han tok 
bachelorgrad, og holder nå på med mastergrad i Industrial 
Ecology-Environmental System Analysis ved NTNU. Han har 
tenkt å fortsette med doktorgrad innenfor miljøanalyse. 

Viktig for bransjen. GK fikk inn en rekke besvarelser til 
konkurransen, og de ble nøye vurdert av en jury med fagfolk 
i GK og Mads Mysen, professor II ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus. Begge studentene fikk pris fordi de har et framtids-
rettet utgangspunkt.
– Det å utvikle unge talenter er viktig både for bransjen og 
GK, understreker konsernsjef Jon Valen-Sendstad. 
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Konkurransefortrinn 
med miljøbygg

Entras fire nyeste miljøbygg 
gir selskapet en ventet ekstra 
gevinst på nær 80 millioner 
kroner, ifølge en analyse fra 
konsulentfirmaet BCG. 
– Miljøbygg er rett og slett 
sunn fornuft. Lavere energi, 
forbruk, lavere driftskostnader, 
mer attraktivt for leietagerne, 
bedre kontantstrøm for eierne, 
lavere risiko for bankene og 
bedre renter for kundene, 
fastslår Bjerke i en presse-
melding fra Entra. 

Høyere restverdi. Det å 
bygge med høy miljøstandard 
går ikke uten at det samtidig 
er lønnsomt. 
– Entras miljøbygg viser at vi 
er på rett vei. Restverdien på 
miljøbygg vil også være større 
fordi kostnaden ved standard-
heving allerede er tatt. Derfor 
er vår risiko ved å gå inn i 
finansieringer av miljøbygg 
lavere enn ellers, sier konsern-
sjef Rune Bjerke i DNB. 

Godt nytt for GK.
– Dette er godt nytt for oss 
som jobber seriøst med å 
utvikle og installere løsninger 
for energismarte bygg. Hittil 
har vi jobbet mot markeds-
kreftene siden kostnadene 
har vært marginalt større for 
et passivhus enn et C-klasse-
bygg. Nå vil vi se tendensen 
til at høyere leieinntekter og 
høyere markedsverdi vil rette 
på dette og flere vil etter-

spørre lavenergibygg, mener 
Jon Valen-Sendstad, 
Konsernsjef i GK Konsern. 

I pluss med fire passivhus. 
De fire byggene som gir Entra 
merverdi på 80 millioner kroner 
er Powerhouse på Kjørbo, 
et passivhus på Brattørkaia, 
Papirbredden i Drammen og 
et rehabilitert kontorbygg i 
Fredrik Selmersvei 4 i Oslo. 
Alle er passivhus, holder 
energiklasse A og beregnet 
energibehov ligger mellom 
63 og 80 kWh/m2år. Samlet 
areal er om lag 85.000 m2. 

Høyere eiendomsverdi. 
Internasjonale undersøkelser 
viser også at miljøbygg gir 
dokumentert høyere eiendoms-
verdi. Miljøbygg har 5-20 prosent 
høyere leieinntekter og 10-25 
prosent høyere salgspris, viser 
undersøkelsene. I tillegg mener 
to av tre investorer at miljø er 
et viktig vurderingskriterium 
ved eiendomsinvesteringer.
– Entra ser på miljø som et 
tydelig konkurransefortrinn og 
er bransjeledende på miljø og 
driver utviklingen videre. Vi 
mener bankene også kan spille 
en viktig rolle i utviklingen ved 
å tilby enklere og rimeligere 
finansiering av miljøbygg, 
sier administrerende direktør 
Klaus-Anders Nysteen i Entra. 

– Miljø er nøkkelen til å 
finansiere næringsbygg i 
fremtiden, mener konsern-
sjef Rune Bjerke i DNB.

Mastergradsstudentene Marco Plano og Babak E. Ebrahimi 
ved NTNU har fått GKs Miljøstipend for 2013.
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El-bil og miljøhus 
– har deres utbredelse noe til felles?

I Oslo, og Norge i allmennhet, 
har myndighetene lagt til 
rette for at bruken av elbil skal 
øke. Dette for å føre energi-
bruken over til ren vannkraft 
fra fossilt må man tro. Og 
mest for å spare lokalmiljøet 
i byene. Virkemidlene har 
vært fri bruk av taxi-filer på 
motorveiene, egne parkerings-
plasser med fri lading og ikke 
minst enorme lettelser på 
avgiftssiden. Disse fordeler har 
bilistene i Sverige og Danmark 
ikke og det synes på bilparken 
– ingen nye el-biler der. 

Undersøkelser viser at det er 
de økonomiske incentivene 
som slår ut ved valg av el-bil, 
og ikke de miljømessige. 
Ergo fungerer dette etter 
myndighetenes forutsetning. 
I Sverige og Danmark selges 
kun få el-biler og da med 
miljømotivasjon og markeds-
andelen er helt marginal.

Kan man trekke den konklu-
sjon at ved tilsvarende kraft-
fulle tiltak fra myndighetenes 
side så ville de økonomiske 
fordeler som oppstår ved 
bygging og utleie av miljøhus 
redusere energibruken ytter-
ligere enn det de tekniske 
forskriftene tilsier?

Bygge- og anleggsnæringen 
i Norge slipper samlet ut 
ca 7 millioner tonn CO2 

ekvivalenter. Dette er det 
samme som bilparken i Norge 
slipper ut. Av de 7 millioner 
tonn som BAE næringen slipper 
ut så kommer 2 millioner fra 
drift og 5 millioner tonn fra 
transport og produksjon.

Det fører ikke noe godt med 
seg å gå inn på diskusjoner 
om CO2 vekting, ren vann-
kraft og reell energibruk, 
men jeg synes det er vesent-
lig å påpeke at overgangen 
fra fossilt til el som direkte 
energikilde i bilen ikke gir 
nevneverdig energibruks-
reduksjon mens reduksjon av 
energibruken i produksjon og 
drift av næringsbygg er reelt 
sett enorm i forhold.

Man har altså et potensiale 
for langt større besparelser i 

BAE næringen enn den man 
finner i personbilparken. 
Skal man ta ut potensialet må 
myndighetene gi tilsvarende 
rammebetingelser til både 
drift og produksjon av bygg 
som det man i dag gir til 
norske bilkjøpere i form av 
avgiftslettelser.

Et stort antall el-biler 
suser hver morgen inn 
i Oslos trafikknett, i 
København er det ingen, 
ei heller i Stockholm. 
Hva kan dette komme av?
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TEKST: HILDE KARI NYLUND  ILLUSTRASJONER & FOTO: AXEL CABLÉ/VABAT TEMA PASSIVHUSTEMA PASSIVHUS

V
abat-prosjektet varte i fire år, 
og ble finansiert av det franske 
forskningsrådet så vel som en 
rekke industripartnere. 

– I teorien kan hele varmebehovet i 
lavenergi- og passivhus i Frankrike 
dekkes med ventilasjon. Målet med 
prosjektet var å se om det i praksis gir 
godt nok inneklima, forteller forsker 
Axel Cablé ved Sintef Byggforsk. Særlig 
med tanke på til rehabiliteringsprosjekter 
er spørsmålet relevant, fordi man da kan 
bruke eksisterende sjakter og systemer. 

180 sensorer. Cablé avla i fjor vår sin 
doktorgrad ved Universitetet i 
La Rochelle på bakgrunn av forskningen 
han gjennomførte i Vabat-prosjektet.
– Min del handlet om målinger og 
simuleringer av inneklima, forteller han. 
Et eget testkammer på drøyt 13 m2 ble 
bygget for formålet, og grundig instru-
mentert med totalt 180 sensorer for å 
måle lufthastighet, lufttemperatur, 
CO2-nivå og operativ temperatur. 
– Poenget var å evaluere termisk 
komfort og ventilasjonseffektivitet ved 
ulike betingelser; tilluftsmengder, 
tilluftstemperaturer og tilstedeværelse, 
forklarer Cablé. Luftmengdene varierte 
fra 0,5 til 1,6 luftvekslinger per time, og 
tilluftstemperaturene fra 21 °C til 38 °C. 
Det tilsvarer tilført effekt mellom på 
8 W/m2 og 18 W/m2.

Må sjekke trekk. Cablé testet også 
kjøling via tilluft, og her varierte 
temperaturen fra 12 °C til 21 °C.

– De fleste er mer følsomme for termisk 
komfort enn for kvaliteten på innelufta. 
Derfor er det viktig å teste kjøling, 
siden det kan gi trekk, forklarer Cablé. 
Alle testene ble gjort under stasjonære 
forhold, og med 0, 1 eller 2 personer 
(i form av testsylindre) tilstede. Også 
ulike typer tilluftsventiler ble testet.  
– Vi hadde også en slags grill for å teste 
fortrengningsventilasjon, opplyser 
Cablé. Han simulerte luftstrømmer i 
rommet ved hjelp av CFD-programvare 
(Computational Fluid Dynamics). Det 
supplerte målepunktene og ga bedre 
oversikt av hva som skjer i de ulike 
testscenariene. 

Tilluftsventiler kritisk.
– Resultatene viser at mange forhold 
kan påvirke inneklimaet negativt og gi 
trekk eller dårlig ventilasjonseffektivitet, 
fastslår Cablé. Blant annet gjelder det 
plassering av tilluft og avkast. 
– Og det er viktig å være spesielt opp-
merksom på tilluftsventiler og sikre at de 
gir god omrøring, understreker Cablé. 
Tilluftsventiler med fast geometri kan 
gi dårligere omrøring når luftmengdene 
går ned, som for behovsstyrt ventilasjon. 
– Du kan til og med få dårlig komfort på 
grunn av trekk. Vi så det, spesielt med 
kjølt tilluft, opplyser Cablé. Forsøkene 
avslørte også at interne varmekilder har 
stor påvirkning på inneklimaet. 
– For oppvarming via tilluft blir 
omrøringen mye bedre, og dermed 
blir komforten bedre, sier Cablé, men 
poengterer samtidig at interne

Kan varme via tilluft
Varmebehov i lavenergi- og passivhus kan dekkes via ventilasjon, men det krever 

tilluftsventiler med gode egenskaper, viser et stort fransk forskningsprosjekt.

varmekilder kan bidra til overtempera-
turer i lavenergi- og passivhus. For 
kjøling via tilluft kan varmekildene 
påvirke komforten negativt, fordi de 
påvirker hvordan kalde luftstrømmer 
faller inn i rommet. 

Krevende i praksis. Ut fra målingene i 
prosjektet konkluderer han at varme-
behovet i lavenergi- og passivhus kan 
dekkes via ventilasjonen. 
– Men det krever ekstra oppmerksomhet 
på tilluftsventiler, for å sikre at de har 
gode omrøringsegenskaper, sier Cable. 
I praksis kan det vise seg vanskelig, 
spesielt for rehabiliteringsprosjekter. 
– Det er vanskelig å tilpasse seg alle 
tenkelige situasjoner, særlig i rehab-
prosjekter. Og man må vurdere 
løsninger i hvert tilfelle, for eksempel 
hvor man skal plassere tilluft og avkast, 
poengterer Cablé. Han presiserer at 
luftmengder i skandinaviske bygg  -
spesielt norske - er høyere enn i franske, 
og derfor er resultatene fra Vabat-

prosjektet mer relevant for boliger enn 
for yrkesbygg i Norge. 
– For norske yrkesbygg med passiv-
standard har vi lite feedback, og det gjør 
målingene på Miljøhuset og prosjekter 
som Forklima ekstra verdifulle, under-
streker Cablé. 

Viktig å teste Lindinvent. Siden tillufts-
ventiler spiller så stor rolle for inneklimaet 
i lavenergi- og passivhus, mener Cablé at 
aktive tilluftsventiler som Lindinvent er 
interessante alternativer. 
– De kan tilpasse seg ulike situasjoner 
og sikre godt inneklima uansett hvor i 
rommet varmekilder, tilluft og avtrekk 
er plassert, poengterer Cablé. Vabat-
prosjektet testet en rekke ulike geometrier 
og løsninger for tilluftsventiler, men ikke 
aktive ventiler som Lindinvent. 
– Derfor er Forklima-prosjektet veldig 
interessant. Det er veldig viktig å få 
tilbakemeldinger fra felten på hvordan 
slike tilluftsventiler fungerer i praksis, 
understreker Cablé.  

Inneklimaet i testrommet på 13 m2 er undersøkt under en 
rekke forhold. 

Lufthastighet, lufttemperatur, CO2-nivå og operativ temperatur i testrommet ble målt ved hjelp av totalt 180 sensorer.

CFD-simulering viser hvordan varmekilder kan påvirke 
luftstrømmene negativt for kjøling. Øverst er tilluftstem-
peratur 21,5 °C og rommet er uten varmekilder. Nederst er 
tilluftstemperatur 14,9 °C og begge varmekildene er aktive.

Romgeometrien er viktig for inneklimaet.

Det er veldig 
viktig å teste ventiler 
som Lindinvent.
Sintef-forsker Axel Cablé. (Foto: Hilde Kari Nylund)

“
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Som en del av sin mastergradsoppgave ved Høgskolen i Oslo 
og Akershus (HiOA) har Aslaksen sørget for å bygge en kopi 
av et ”GK-rom” på labben hos Sintef Byggforsk. Rommet er 
utstyrt med Lindinvent-ventil og en rekke sensorer for å måle 
inneklima og ventilasjonseffektivitet på samme måte som for 
testene som er gjort ved Miljøhuset GK. En vesentlig forskjell 
er at lab-varianten kan kontrollere alle driftsbetingelser. 
– Den har væskesløyfer i alle vegger, og jeg kan kjøle ned 
flatene uavhengig av hverandre. Så her kan jeg gjøre vinteren så 
kald jeg bare vil, sier Aslaksen med et smil. 

Ekstreme forhold. Den milde vinteren Oslo har hatt i år, har 
nemlig begrenset mulighetene for å måle hvordan oppvarm-
ing via tilluft fungerer i praksis. Oppvarmingsbehovet har rett 
og slett vært minimalt store deler av vinteren. 
– Her kan vi simulere alle temperaturer slik at vi får testet 
konseptet under ekstreme forhold, poengterer Aslaksen. Han 
håper blant annet å finne ut hvor smertegrensen går for 
tilluftstemperatur og tilluftsmengde. 
– Det er det ingen som vet ennå, påpeker Mads Mysen, 
seniorforsker ved Sintef Byggforsk og professor ved HiOA. 

Nyttig dokumentasjon.
GK-rommet har til sammen 17 temperaturmålere, tre 
lufthastighetsmålere og sporgassmåler som måler ventilas-
jons-effektiviteten i pustesonen. Rommet er nå utstyrt med 
avtrekk nede ved gulvet. Aslaksen skal teste denne varianten 
først, og deretter med avtrekk oppe ved taket tilsvarende 
overstrøm-ningsløsningen på Miljøhuset GK. 
– Slik kan vi finne ut om geometrien påvirker hvor godt 
konseptet fungerer, sier han. 
Mysen mener det kan oppstå situasjoner hvor det er en fordel 
å kunne dokumentere Lindinvent-løsningen også under tøffe 
forhold. 
– Siden vi kan simulere alle temperaturer, kan dette gi en 
full dokumentasjon av ventilen i denne konfigurasjonen, 
poengterer han. 

Energioptimal drift. Også Per Magnus Holth har Miljøhuset 
GK som tema for sin masteroppgave. Han tar for seg det 
virkelige bygget. 
– Målet er å utvikle en optimal driftsstrategi for tilluft utenfor 
driftstid, forteller han. Holthe skal se på ulike driftsstrategier 
når utetemperaturene er lave, og hvordan de påvirker 

TEKST: HILDE KARI NYLUND  FOTO: HILDE KARI NYLUND, FORKLIMA  OG HEIDI ØVERGAARD TEMA PASSIVHUSTEMA PASSIVHUS

G
jennom prosjektet Forklima har 
Sintef Byggforsk i vinter gjennomført 
både tester og spørreundersøkelser i 
Miljøhuset GK. Forsker Axel Cablé har 

ansvar for målinger av termisk komfort  og 
ventilasjonseffektivitet. 
– Vi har testet ekstreme forhold for lufttilførsel: veldig 
lave luftmengder med stor overtemperatur, og høye 
luftmengder med liten overtemperatur, forklarer han. 
Omsatt i praksis betyr det 17 liter/sekund og 31 °C, 
og maksluftmengde på 50 liter/sekund med 24 °C. 
Dessuten er ulike scenarier for varmelaster undersøkt 
ved å slå på og av lys og en testdummy som avgir 
varme tilsvarende en person som jobber. Rommet er 
utstyrt med totalt 35 sensorer. 

Dårligste ganske bra.
– Med lav tilluft og høy temperatur er det risiko 
for kortslutning ved at varm luft går direkte til 
avtrekk i stedet for å spres ned i rommet. Men 
den dårligste ventilasjonseffektiviteten vi målte 
var 89 %, for 17 liter/s og 31°C. Det er fortsatt 
ganske bra, understreker Cablé, og legger til at 
fullstendig omrøring gir 100 % effektivitet. 
Ventilasjonseffektiviteten er målt ved å tilsette 
sporgass i tilluft, og måle sporgassinnhold i 
pustehøyde og ved avtrekk. Dessuten avdekket 
målingene at tilstedeværelse påvirket effektiviteten. 
– Med noen tilstede i rommet under disse 
ugunstige forholdene, målte vi 100 % effektivitet. 
Så varmekilder spiller en viktig rolle for 
ventilasjonseffektivitet, fastslår Cablé.

Fornøyde brukere
Spørreundersøkelser blant 
brukere tyder hittil på at 
Miljøhuset GK klarer seg 
fint uten lokal varme. 
– Så langt er brukerne 
fornøyde med innemiljøet, 
forteller førsteamanuensis 
Hugo Hammer ved 
Høgskolen i Oslo og 
Akershus. Han er statis-
tiker og har ansvar for å 
analysere resultatene fra 
spørreundersøkelsene som 
gjøres i Forklima-prosjektet. 
(Forenklet behovsstyrt 
klimatisering av kontorbygg 
med svært lavt oppvarm-
ingsbehov). 
– Sånn som denne vinteren 
har vært, ser Miljøhuset 
GK ut til å klare seg bra 
uten lokal varme, bekrefter 
Mads Mysen, seniorforsker 
ved Sintef Byggforsk og 
prosjektleder for Forklima. 
– Men vi trenger å gjøre 
flere undersøkelser i skik-
kelig vintervær før vi kan 
trekke endelige konklu-
sjoner, presiserer Mysen. 

Varme via tilluft. Testene er gjort for stasjonære 
forhold fordi dette byr på størst utfordringer 
med å få frisk luft ned i oppholdssonen. 
Dessuten er alt varmebehov dekket med tilluft, 
og ikke med GKs egenutviklede grenstav, et 
elektrisk varmeelement. Og testbetingelsene er 
altså ekstreme.
– Miljøhuset GK vil aldri trenge 31 °C, understreker 
Cablé. Når så varm luft tilføres, kan det oppstå 
energitap ved at noe av den friske, varme luften 
forlater rommet uten å bidra til oppvarming. 
– Dette skjer bare når rommet er tomt, eller om 
natta, sier Cablé. Løsningen kan være resirkulering 
av luft, høyeffektiv varmegjenvinner eller høyere 
luftmengder og lavere temperatur. 

Lite trekk. For testbetingelsen på den andre 
enden av skalaen; store luftmengder og lav 
temperatur, er også resultatene oppløftende. 
– Der målte vi 100 % effektivitet, det vil si 
perfekt omrøring. Og vi målte ingen problemer 
med trekk, understreker Cablé. Derfor fast-
slår han at resultatene så langt er lovende for 
Miljøhuset GKs del. 
– De viser at aktive tilluftsventiler som 
Lindinvent gir god ventilasjonseffektivitet for et 
bredt spekter av luftmengder og temperaturer, 
sier Cablé. Resultatene skal presenteres på 
Indoor Air-konferansen i Hong Kong i juli.
– Detaljerte inneklimamålinger fra yrkesbygg 
med passivstandard er ganske sjeldent, så disse 
resultatene er veldig nyttige, mener Cablé. 

Lovende testresultater
Selv under de verst tenkelige forholdene har Miljøhuset GK god luftkvalitet 

og godt inneklima, viser foreløpige forskningsresultater.

Tester Miljøhuset-kopi
Med en kopi av et Miljøhuset GK-rom kan mastergrads-
student Vegard Aslaksen måle hvordan varme via tilluft 
fungerer under alle tenkelige forhold.

Sintef-forsker Axel Cablé sjekker at alt er satt riktig opp i testrommet på Miljøhuset GK. 

Per Magnus Holth (til venstre) analyserer energibruk for ulike driftsstrategier i 
Miljøhuset GK, mens Vegard Aslaksen skal teste varme via tilluft for alle tenkelige forhold i 
”GK-rommet” på laboratoriet hos Sintef Byggforsk.

energibruk: Å slå av begge aggregatene om natta og kjøre 
begge raskt opp om morgenen,  å slå av et aggregat og la et gå 
og så videre. I samarbeid med driftsansvarlig på Miljøhuset GK 
planlegger han ulike driftsstrategier som prøves ut på natta, 
– Jeg leser av data fra SD-anlegget hos GK og analyserer dem 
etterpå for å se hvilken strategi som bruker minst energi, 
forklarer Holthe. Han ser på energibruk til vifter i ventilasjons-
aggregatet, hvordan varmepumpas COP påvirkes av de ulike 
strategiene og byggets tidskonstant. 

Testrommet har sju sensorer for å måle lufthastighet, 24 sensorer for å måle 
lufttemperatur og overflatetemperatur, ett globetermometer og tre målepunkter for sporgass.

Forklima-prosjektet måler temperatur, lufthastighet og 
sporgass for å undersøke inneklimaet.
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Første A-bygg 
på Lillehammer

Høy miljøbevissthet hos leietaker resulterer i Lillehammers 
første energimerke A-bygg. – Vi kunne ikke gjøre noe annet, 

understreker fylkesmann Kristin Hille Valla i Oppland.

L
ILLEHAMMER: Rosenlund 
Bydelssenter vil bestå av to 
kontorblokker på totalt 21.000 m2. 
Prosjektet er et av de største i 

Lillehammer på flere år, og GK skal 
levere rør, ventilasjon, kjøling og auto-
matikk. Fylkesmannen og Statens 
Vegvesen i Oppland blir leietakere i hver 
sin blokk. Særlig Fylkesmannen har vært 
pådriver for å satse på energimerke A. 
– Vi har stått på for å få regjeringen til 
å akseptere vårt forslag. Vi stiller krav 
til kommunene om at de må bygge 
miljøvennlig, og da må vi innfri det 
samme selv, poengterer Hille Valla. 
Fylkesmannen i Oppland har høy 
miljøbevissthet og er Miljøfyrtårn-
sertifisert. Hille Valla selv har 
fartstid som miljøvernminister i 
Syse-regjeringen (1989-1990). 

Samme totalkostnad.
– Vi leier i dag i et uegnet kontorbygg 
med høyt energiforbruk. Beskjeden fra 
regjeringen var, veldig enkelt sagt, at vi 
kunne finne oss nye lokaler innenfor et 
gitt antall m2 og leiekostnaden vi har i 
dag, forteller Hille Valla. Lokalene skal 
huse om lag 130 ansatte, og 80 % av 
arealene blir cellekontorer. Blir de nye 
lokalene dyrere, må Fylkesmannen ta 
økningen selv, innenfor eget budsjett. 
– Med kontrakten vi har inngått om 
Rosenlund, mener vi å mestre med 
den samme potten som i dag, sier Hille 
Valla. Dagens leiekostnad inkluderer 

energibruk. Energiklasse A og langt mer 
effektiv arealutnyttelse slår positivt ut for 
de nye lokalene. 
– Vi har en viktig rolle regionalt, og jeg 
mener definitivt at dette er omdømme-
skapende for staten, understreker 
Hille Valla.

Brønnpark.
– Resultatet av disse politiske beslut-
ningene må realiseres av kompetanse 
vi som teknisk entreprenør besitter, 
poengterer Geir Bjørke, administrerende 
direktør i GK Rør. Fylkesmannens valg 
av energiklasse A skjedde ikke uten 
kamp; blant annet ønsket fjernvarme-
leverandøren å argumentere for B-bygg. 
Da kunne byggene hatt fjernvarme 
som grunnlast. I stedet bores nå 32 hull 
rundt hele bygget for å forsyne berg-
varmepumpe med varme om vinteren 
og frikjøling om sommeren. 
– Varmepumpa skal dekke 85 % av 
energibehovet for romoppvarming, 
tappevann, og varme- og kjølebatteri for 
ventilasjon. Fjernvarmen dekker de res-
terende 15 % av varmebehovet, opplyser 
prosjektleder Bjørnar Skjelseth i GK Rør. 
Oppvarmingen skjer via lavtemperatur-
radiatorer med gjennomsnittlig tur-
returtemperatur på 45 og 35 °C. Varme-
pumpa er tatt ut for 280 kW kapasitet 
varme med 45 °C utgående temperatur 
fra kondensator. 
– I tillegg har vi egen bereder på 550 
liter til forvarming av tappevann med 

Vi forventer jevnere varme, 
mer lys, mer trivsel og redusert 
energibruk til drift av bygget. 
Fylkesmann Kristin Hille Valla.

“

1: Fylkesmann Kristin Hille Valla har vært sentral for å sikre 
energimerke A energimerke A for Rosenlund Bydelssenter. 
– Her får vi vist vår flerfaglighet, fastslår Geir Bjørke 
i GK Rør.  

2: Even Blikken skrur fast oppheng i taket i 
nederste kjelleretasje. 

3: Erik Haave (til venstre) og 
Leif Ove Skanke har miniverksted i 
nederste kjelleretasje, og får 
levert varer rett inn.

u

1 2
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forsyning fra gjenvinnerveksler og varme-
pumpe, forteller Skjelseth. Byggene får 
blant annet egne garderobeanlegg med 
dusj i kjelleretasjene.   

Utnytter gratis energi. Brønnparken vil 
også bidra til å dekke kjølebehov. 
– Vi utnytter det vi får ut som gratis 
frikjøling fra brønnparken. I tillegg har 
vi klimakjøleanlegg med samlet kapasitet 
på 700 kW, sier Skjelseth. Det har en 
væskekjølt isvannsmaskin og en tørrkjøler 
som tar spisslast for komfortkjøling. 
Kjølemaskina leverer overskuddsvarme til 
varmeanlegg hvis det er behov, og lader så 
energibrønnene. Behovsstyrt ventilasjon 
og lys er en selvfølge, og det blir derfor 
Lindinvent-løsninger i begge byggene. 
– God isolering og tetthet er også veldig 
viktig, understreker Øyvind Strand, 
teknisk sjef i GK Rør. Fra 1. juli 2013 har 
kravet til energimerke A vært 85 kWh/m2 
levert energi. Det er også krav om å 
verifisere lekkasjetallet som brukes i energi-
beregninger ved å gjøre tetthetsmålinger. 
– Lekkasjetall er 0,15, U-verdier for 
vinduer er 0,8 (W/m2K) og for glass-
fasade 0,9 (W/m2K), opplyser Skjelseth. 
Til sammenligning er minstekravene i 
passivhusstandarden for yrkesbygg 0,8 
for vindu og dør, og 0,6 for lekkasjetall. 
SFP-faktor for anlegget er 1,8, det vil si 
like over passivhuskravet på 1,6. 

Godt håndverk sentralt.
– Byggene har en rekke temperaturnivåer 
som krever forskjellige ting, sier Strand. 
GK har selv ansvar for den overordnete 
prosjekteringen, selv om en del prosjek-
tering kjøpes inn. 
– Og det er krevende håndverk å bygge de 
tekniske løsningene, mener Strand. Det 
forutsetter også godt samarbeid blant alle 
som bidrar i prosjektet. 
– Vi har et stort spenn; summen av god 
prosjektutvikling, prosjektering og et godt 
håndverk er produktet som vi leverer. Hvis 
du ikke får med deg det gode håndverket, 
blir det ikke gode bygg med energiriktige 
løsninger, understreker Geir Bjørke. 

1: I den nederste kjelleretasjen skal Erik Haave montere avløpsrør fra garderobeanlegget i etasjen over. 
2 og 5: Asbjørn Teigen sveiser kjølerør på taket av byggetrinn 1. 
3: Moderne bygg krever mye klassisk rørleggerarbeid av Volker Langanke og kollegene i GK Rør. 
4: – For sprinklere er det ingen forskjell selv om dette er A-bygg. Her er det rett etter tegninger, sier Jim Jørgensen.

Summen av god 
prosjektutvikling, 
prosjektering og et godt 
håndverk er produktet 
vi leverer. 
Administrerende direktør Geir Bjørke i GK Rør.

“
1 2 3 4

5
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To A-bygg i Oppland
NVE har til nå registrert to yrkesbygg 
med energimerke A i Oppland: 
Et skolebygg i Gausdal kommune og et 
forretningsbygg i Gran. 
(Tall innhentet 11. mars).

GK PROSJEKT - A-BYGG PÅ LILLEHAMMER TEMA NULLENERGITEKST: HILDE KARI NYLUND

Moro med stort prosjekt
– I området her har det vært mye hyttebygging. Det er 
greit nok, men tross alt ikke så moro å drive med som dette 
bygget, sier rørleggerbas Knut Bjerk.

Med 21.000 m2 brutto og 14.000 m2 
oppvarmet areal er Rosenlund Bydels-
senter et av de største byggeprosjektene i 
regionen på flere år. 
– Det er litt artig at vi i avdelingen på 
Lillehammer er sjølforsynt med 
kompetanse på alle felt, mener Bjerk. 
Egen stab er riktignok supplert med fire 
mann, men det er bare av tidshensyn. 
– Framdriften er veldig tøff, så vi måtte 
leie inn folk på sprinkler for å klare den. 
Men nå har vi kontroll, sier Bjerk. 
GK Rør har 16 mann i arbeid på bygget, 
og to rørleggerbaser. 
– Det er veldig mye å holde styr på når 
det er så mye som skal skje på kort tid, 
understreker Bjerk. Byggene skal være 
ferdigstilt i februar neste år. 

Faglig bredde. GK-rørleggerne var i 
full gang i de fleste etasjene av det første 
bygget da Inneklima var på besøk i 
mars. Blant annet pågikk montering av 
sprinkleranlegg, rør til kjøleanlegg og 
avløp til garderobeanlegget. 
– Det er en del å holde styr på med alt 
som skal hit og dit, forklarer Bjerk i 
underetasjen hvor bunnledningene skal 
legges. 
– Bygget skal ha storkjøkken i kantina, 
så noe avløp må til fettutskilling og noe 
må til oljeutskilling på grunn av parker-
ing. Så det blir litt som restaurant og 
bilverksted på en gang. Derfor får en 
prøvd alt her – det er veldig bra for de 
gutta som ikke har vært på så store bygg 
før, understreker Bjerk. For rørlever-
ansen sin del er mye kjent.
– Varme og kjøling blir litt annerledes 
enn hva jeg har vært borti før, så det blir 
artig, mener Bjerk. 

Opplæring viktig. Ikke minst er det 
positivt for de tre lærlingene som jobber 
på prosjektet, og en skoleelev på 
utplassering på deltid. 
– Det krever ekstra innsats av oss, men 
på lang sikt er det viktig at vi får ut-
danna flinke rørleggere. For det trenger 
vi, understreker Bjerk. Selv om innleie 
trengs innimellom, tror han det kan gå 
ut over den faglige stoltheten. 
– De kommer inn, gjør en del av jobben 
og forsvinner. De er ikke der når slutten 
skal gjøres opp. For oss er det viktig at vi 
har med oss lokale krefter. Vi forsvinner 
ikke, og vi skal gjøre en god jobb, po-
engterer Bjerk. Målet er at de unge gutta 
tilegner seg denne holdningen. 
– De må være med i hele prosessen fra 
vi starter til vi er ferdige – det er inten-
sjonen, fastslår Bjerk.

Logistikk viktig. Første byggetrinn har 
fem etasjer med bare utvendige trapper, 
og det gjør logistikken ekstra viktig. 
– Da går det ikke at 20 mann skal fly ned 
til plan 1 eller underetasje og hente deler 
tre-fire-fem ganger om dagen. Det tar 
for mye tid, sier Bjerk. Derfor har 
GK Rør etablert små verksteder i hver 
etasje – og varene blir levert rett inn til 
riktig etasje. 
– Vi fikk en avtale med leverandørene om 
dette, og det fungerer veldig bra, sier Bjerk. 
De bestiller så de har litt å gå på, men får 
nye varer stort sett annenhver dag.
– Vi jobber på akkord, så vi må få til dette 
så rasjonelt som overhode mulig. 
Med så mange folk blir det lett mye gåing, 
men det unngår vi med denne løsningen. 
Det er alfa og omega å få til logistikken i 
et prosjekt som dette, fastslår Bjerk.

– Logistikken kan være avgjørende for å få et så stort 
prosjekt som dette til å gå i pluss, sier bas Knut Bjerk.

Marius Løvlund er en av tre læringer som jobber på 
Rosenlund-prosjektet.

Mange definisjoner for nær nullenergi
Nye bygninger i EU skal være nær nullenerginivå (nZEB) fra 2020, og tilsvarende krav 
ventes i Norge. Men nZEB-definisjoner spriker stort.

E
U-kommisjonen har overlatt til de enkelte 
medlemslandene å definere hva nZEB skal være. 
– Ti tilgjengelige definisjoner viser seg å være 
bemerkelsesverdig forskjellige, både i innhold og 

ambisjonsnivå, fastslår Jarek Kurnitski og medforfattere 
i mars-utgaven av Rehva Journal. Medlemslandene fikk i 
oppdrag å lage detaljert definisjon av nZEB, inkludert en 
indikator for primærenergi uttrykt i kWh/m2år. 
Likevel  er ikke alle definisjonene basert på primærenergi. 
– Og primærenergi-verdier mellom 20 og 200 gjør det 
ikke mulig å sammenligne ytelser på en meningsfull 
måte, skriver Kurnitski, visepresident i den europeiske 
VVS-foreningen Rehva (Federation of European Heating, 
Ventilation and Air-conditioning). 

Halvering i Danmark. Sammen med kolleger i Rehva 
har Kurnitski gruppert definisjonene etter fem 
europeiske klimasoner. Danmark utmerker seg med et 
høyt ambisjonsnivå: energiytelse 20 kWh/m2år for boliger 
og 25  kWh/m2år for yrkesbygg (Uttrykt i primærenergi, 
og med fornybarandel 51-56 %). Ytelsen inkluderer 
oppvarming, kjøling, ventilasjon, fjernvarme, og for 
yrkesbygg også lys. 
– Sammenlignet med dagens minimumskrav for 
energiytelse i yrkesbygg tilsvarer det en reduksjon med en 
faktor 2, fastslår Kurnitski. Tilsvarende faktor for Estland 
var 1,6, mens det ikke var mulig å beregne reduksjonen 
for de øvrige landene. 
– Medlemslandene trenger mer veiledning i hvordan de 
skal sette konsistente og sammenlignbare nZEB-krav med 
like ambisjonsnivåer, konkluderer Kurnitski. 

Foreslår 70 % reduksjon i Norge. På oppdrag fra 
Direktoratet for byggkvalitet (DiBk) har Rambøll foreslått en 
nasjonal definisjon av nZEB. Den oppsummerer de slik:  
•	 Nesten	nullenergibygg	for	norske	forhold	skal	ha	70	%	
 lavere energibruk enn TEK10 
 (gjeldende forskriftsnivå).
•	 Energibruk	beregnes	som	netto	levert	energi	til	bygget.	
 Energivarer vektes i henhold til klimapåvirkning eller  
 fornybar-andel.

– Forslaget innebærer et høyt ambisjonsnivå, og er 
tilpasset nybygg, kommenterer Rambøll i utredningen 
til DiBk. For kontorbygg vil forslaget bety beregnet netto 
levert energibehov i størrelsesorden 30 kWh/m2år i 
Oslo-klima, for hotell og sykehjem ca 50 kWh/m2år. Det 
forutsetter at all levert og eksportert energi er elektrisitet, 
med vektingsfaktor 1. Rambølls utredning er en del av 
direktoratets arbeid med nye energiregler i teknisk forskrift. 

Fire ambisjonsnivåer fra ZEB. Forskningssenteret 
Zero Emission Buildings (ZEB) ved NTNU i Trondheim 
har utarbeidet fire definisjoner for nullutslippsbygg med 
ulike ambisjonsnivåer. For den mest ambisiøse må 
bygget kompensere energibruk i drift, energibruk til 
utstyr, bundet energi i materialer og energibruk til 
konstruksjon og avhending. For den minst ambisiøse 
holder det å produsere fornybar elektrisitet tilsvarende 
energibruk til drift. Definisjonene tar utgangspunkt i 
et kontorbygg hvor all levert og all eksportert energi er 
elektrisk. 

ZEB har foreslått fire ulike definisjoner av nullenergi-bygg. Søylen til venstre 
viser ulike bidrag til utslipp, mens de andre fire viser hvor mye fornybar elektrisitet 
bygget må produsere for å oppfylle ulike ambisjonsnivåer. 
Kilde: ZEB/Tor Helge Dokka med flere, artikkel presentert på Passivhus Norden 2013.
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Norges største 
CO2-varmepumpe

Universitetssykehuset i 
Nord-Norge (UNN) har Norges 
hittil største CO2-varmepumpe 
til tappevannsproduksjon.

V
armepumpeanlegget har 
kapasitet på 350 kW, og skal 
dekke hele varmtvannsbehovet 
ved sykehuset. 

 – Det er ganske voldsomme mengder 
vann, med 112.000 liter i døgnet, forteller 
utviklingsleder Yves Ladam i Kulde-
teknisk AS. En av de store fordelene 
med CO2-varmepumper er at de har 
høy effektfaktor (COP) og klarer store 
temperaturløft. Det betyr at de kan 
produsere varmtvann på 70 °C direkte, 
uten behov for ettervarme. 
– Men inngående temperatur må være 
lav for å få god COP, understreker 
Ladam (se neste side). Han mener 
CO2-varmepumper til tappevann har 
blitt en moden teknologi. 
– Vi bare bringer den til en litt større 
skala, poengterer Ladam. 

Varme fra kjøleanlegg. Tidligere har 
Kuldeteknisk AS levert flere mindre 
anlegg (kapasitet mellom 20 og 75 kW), 
og i tillegg et anlegg på 3x100 kW som 
forsyner 819 leiligheter i Tveita 
Borettslag i Oslo med varmtvann. 
Tveita-prosjektet bruker avkastluft fra 
ventilasjon som varmekilde, og oppnår 
effektfaktor på mer enn 4,3. 
– Ved UNN blir den litt lavere, men 
fortsatt rundt 4. Vi tar varmen på en 
litt annen måte, nemlig ved å koble oss 
på sykehusets isvannsanlegg, opplyser 
Ladam. Dermed trenger ikke over-
skuddsvarmen fra isvannsanlegget å bli 
dumpet i lufta lenger. 
– Så sykehuset får egentlig dobbel 
gevinst ved at vi både produserer varmt 
tappevann og avlaster kjøleanlegget, 
forklarer Ladam. Han opplyser at 

kjøleanlegget de siste årene har hatt litt 
kapasitetsproblemer om sommeren.
– Med varmepumpen koblet på blir både 
kapasitet og COP bedre. 

Krevende for komponenter. Trykknivået 
i CO2-varmepumper er betydelig høyere 
enn i konvensjonelle HFK-varmepumper; 
25 til 40 bar i fordamper og 80 – 110 
bar i gasskjøler er vanlige verdier. Dette 
påvirker selvsagt dimensjonering av 
komponenter. 
– Det var lenge en utfordring for CO2-
teknologi å finne store nok komponenter, 
men det har blitt bedre etter hvert. Mange 
leverandører har satset på CO2-teknologi, 
opplyser Ladam. Men fortsatt gjenstår en 
del begrensninger, blant annet med tanke 
på platevarmevekslere. 
– Vi klarer grovt sett å trekke 125 kW ut 

av de største, forklarer Ladam. Ved UNN 
måtte de derfor ha tre parallelle vekslere, 
og det gir litt mer komplisert montering. 
– Man må være litt forsiktig med 
gasskjølere, for det oppstår store 
termiske spenninger. Det har skjedd 
vekslerbrudd, opplyser Ladam. 

Akkumulatorsystem sentralt. Fordi 
varmtvannsbehovet ved sykehuset er 
stort og varierer mye i løpet av døgnet, 
måtte varmepumpeløsningen ha stor 
akkumuleringskapasitet. 
– Vi har et system med seks tanker på 
5 m3. For å begrense varmetapet mellom 
varmt og kaldt sjikt, velger vi relativt 
smale tanker og flere i serie, forklarer 
Ladam. Grunnen til dette er utfordrin-
gen med såkalt thermocline: Etter en tid 
hvor vannet har stått i ro i tanken, bygger 
det seg opp et lag hvor temperaturen 
ligger mellom 30 og 40 grader. 
– Det er veldig ugunstig: Det er altfor 

kaldt for pasienter, og altfor varmt 
for varmepumpa. Hvis akkumulator-
systemet overdimensjoneres, får dette 
uønskede lageret bygge seg opp over tid, 
sier Ladam. 

Favoriserer stabil drift. I faglitteraturen 
har det vært mye diskusjon om hvilke 
trykkforhold som gir optimal drift for 
CO2-varmepumper. 
– Høyere trykk gir bedre match med 
vann, men høyere trykk påfører også 
ekstra kompressorarbeid. I praksis viser 
det seg at dette kanskje ikke er så viktig, 
sier Ladam. Sammenhengen mellom 
trykk og COP har et forløp som ikke er 
særlig spisst rundt optimalt punkt. 
(Se kurve). Derfor mener han det 
ikke er viktig å vektlegge det optimale 
punktet. 
– Det er bedre å kjøre med litt for høyt 
trykk og være på den sikre siden. Da 
betaler du litt ekstra i elektrisk arbeid, 

men får en COP som ikke går drastisk 
ned. Vi har ikke implementert avanserte 
rutiner, men favoriserer stabile drifts-
forhold og kjører med konstant trykk, 
opplyser Ladam. 

Detaljer avgjør. For sykehusprosjektet 
var det et krav fra UNN å bruke CO2-
varmepumpe. 
– Tida er rett og slett inne. For vår 
del er det å bygge en litt større CO2-
varmepumpe stort sett å det vi kjenner 
fra butikk-kjøling – spesielt styring 
– med det samme vi gjør med mindre 
anlegg, sier Ladam, og presiserer at selve 
teknologien er moden. 
– Men et godt prosjekt ligger i detaljer, 
blant annet samspillet mellom varme-
pumpa og akkumuleringssystemet. Ting 
skal henge i hop. Da blir systemene 
ganske enkle, og nedbetalingstida er helt 
korrekt, mener Ladam.

Transkritisk varmepumpeprosess
CO2-varmepumper er såkalt trans-
kritiske, det vil si at arbeidsmediet er i 
overkritisk område på høytrykkssiden, og 
underkritisk område på lavtrykkssiden. 
– De utnytter en veldig viktig egenskap 
ved CO2, nemlig at kritisk temperatur er 
mye lavere enn for andre arbeidsmedier, 
forklarer utviklingsleder Yves Ladam 

i Kuldeteknisk AS. Ved kritisk punkt 
(for temperatur og trykk) går væske og 
gass over i en felles fase. Når trykket er 
høyere enn kritisk trykk, opptrer CO2 i 
én fase, uavhengig av temperatur. CO2 
har lav kritisk temperatur,  31,1 °C. Der-
for får vi ikke kondensering på varm side, 
men i stedet avgis varmen ved at gassen 

kjøles. (Høytrykks CO2-gass nedkjøles 
ved overkritisk trykk, det vil si over 73,8 
bar). Temperaturfallet på gassen gjennom 
gasskjøleren er høyt, og gasskjøleren har 
direkte varmeveksling mot vann. 
– Jo høyere trykk, desto mer lik en gass. 
Dette gir en veldig god COP og stort 
temperaturløft, forklarer Ladam. 

Fordi kritisk temperatur er lav for CO2, avgis varmen ved gasskjøling i stedet for kondensering på varm side. Sammenhengen mellom trykk og COP har et forløp som ikke er særlig spisst rundt optimalt punkt. 
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Det var lenge en utfordring 
for CO2-teknologi å finne store 
nok komponenter, men det 
har blitt bedre etter hvert.
Utviklingsleder Yves Ladam i Kuldeteknisk AS.
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Hoteller burde stå i kø
– Hoteller har enorme tappevannsbehov, og ofte nokså store 
kjølerom. De burde stå i kø for å kjøpe CO2-varmepumpe, 
mener seniornerd Gert Nielsen i Multiconsult.

Gevinsten for hoteller med kjøleanlegg 
kan bli dobbel, akkurat som varme-
pumpeløsningen ved Universitetssyke-
huset i Nord-Norge (UNN) som kobler 
seg på isvannsanlegget. 
– Det er en smart løsning, bekrefter 
Nielsen, som til daglig jobber i avdeling 
for Kuldeteknikk og termisk system-
analyser og er med i Multiconsults 
kompetansesenter “Best på kulde”.
– Da får du selger-COPen: gevinst på 
varm side gevinst på kald side. Selgerne 
legger bare de to COPene sammen, sier 
Nielsen med et smil, og presiserer raskt 
at disse varmepumpeløsningene krever 
plass.  
– Du trenger ganske stort beredervolum. 
Hvis varmepumpa skal gå jevnt, må den 
være ganske liten og beredervolumet 
ganske stort. Ellers må du finne deg i en 
rekke start og stopp, sier han.  

Dårlige selgere. Også Nielsen mener 
CO2-varmepumper er en moden 
teknologi. 
– I hvert fall når du bruker det til 
tappevannsoppvarming, sier han. 
Derfor skjønner han ikke helt at Petter 
Stordalen og andre hotelleiere med høy 
miljøprofil ikke har satset på dette. 

– Det er godt for miljøprofilen og veldig 
godt for lommeboka, understreker 
Nielsen. 
– Er bransjen flink nok til å selge inn 
gode løsninger som dette?
– Ikke i det hele tatt! Det er altfor liten 
kremmermentalitet blant ingeniører. 
Et eller annet sted har Petter Stordalen 
kjøpt rådgivertjenester. De folkene som 
ikke har fortalt om dette, har ikke gjort 
jobben sin, mener Nielsen. Hoteller er 
ikke de eneste med stort tappevanns-
behov. 
– For svømmehaller og badeland er det 
akkurat det samme. De har også behov 
for avfukting, som er kjøling. Da har du 
igjen behov både på varm og kald side, 
og CO2-varmepumper burde være 
opplagt, mener Nielsen.  

Retur under 25 °C. Det er ingen grunn 
til at bransjen ikke skulle klare å selge 
inn CO2-varmepumper, men Nielsen 
understreker at de ikke kan brukes til 
hva som helst. 
– Det er steder hvor de er veldig gode 
å bruke, steder hvor de er tvilsomme å 
bruke og steder hvor du aldeles ikke må 
bruke dem, sier Nielsen. Et eksempel på 
det siste er å bruke CO2-varmepumper 

til 80-60-radiatoranlegg. (Dette ble 
tidligere gjort i flere norske anlegg).  
– Det går elendig, for du får ikke den 
returen du skal ha. Helst bør returen 
under 25 °C for å få en effektfaktor å 
snakke om, poengterer han. 

Vanlig i Danmark. Nielsen er opprinnelig 
fra Danmark, og forteller at CO2-
varmepumper er langt mer vanlig der 
enn i Norge. 
– Fra 2000 har det ikke vært lov å bruke 
kunstige kjølemedier i en fylling større 
enn 10 kg. Mindre enn 10 kg med R134a 
gir en maskin på 25 til 30 kW. Derfor 
må store anlegg over på noe annet. Fordi 
Danmark fikk dette forbudet, har de 
nok vært verdensledende på naturlige 
kjølemedier, tror Nielsen. Så til tross for 
at teknologien er en norsk oppfinnelse, 
har mange andre land vært flinkere til å 
ta den i bruk. 
– Nordmenn er veldig dyktige opp-
finnere, og elendige kremmere, sier 
Nielsen. 

CO2-varmepumper er en moden teknologi, mener
seniornerd Gert Nielsen i Multiconsult.  
– I hvert fall når du bruker det til tappevannsoppvarming. 

Advansor har installert CO2-varmepumpe på 1,5 MW hos Marstal 
Fjernvarme. – Så vidt vi vet er det verdens største CO2-varmepumpe, 
sier nordisk salgssjef Jens Kallesøe.

Den ble installert i 2011 og ble støttet av 
EU-programmet FP7. Det er en del av 
prosjektet Sunstore 4, hvor målet er 100 % 
fornybar fjernvarme. 
– Anlegget har 1-trinns transkritisk CO2-
varmepumpe som leverer opp til 80 °C vann 
til fjernvarme, opplyser nordisk salgssjef 
Jens Kallesøe i Advansor. Hovedfunksjonen til 
varmepumpen er å øke temperaturen fra 
returen i fjernvarmeanlegget, og samtidig 
kjøle et gigantisk sesong-varmelager på 
75.000 m3 som er gravd ned i bakken. Marstal 
Fjernvarme har en stor solfangerpark som nå 
teller ca 33.000 m2. 
– Den brukes til å varme opp lageret til ca 25 °C. 
Varmepumpens kalde side tar varme fra dette 
lageret, og leverer varmtvann direkte inn på 
fjernvarmenettet, forklarer Kallesøe. 

Garantert retur. Han poengterer at det er 
vanskelig å kjøle returen fra fjernvarmeanlegg 
tilstrekkelig, men Marstal kunne garantere 
returtemperatur på 35 °C. 
– Da kan vi produsere varme med fornuftig 

effektfaktor (COP), fastslår Kallesøe. CO2-
varmepumpa har 16 kompressorer med 
varmekapasitet på nesten 100 kW hver. For-
ventet årlig energiproduksjon er 28.000 MWh, 
hvilket utgjør om lag 4 % av total energi-
produksjon ved fjernvarmeanlegget. 

Liten markedsvekst. Advansor har levert fem 
CO2-varmepumper etter Marstal, men ingen i 
samme størrelsesorden. 
– Det  har vært 200 – 300 kW installert 
effekt. Vi får jevnlig forespørsler hvor kunden 
etterspør naturlige kjølemedier, men vi ser 
ikke samme vekst i varmemarkedet som i 
kjølemarkedet, sier Kallesøe. Samtidig har det 
vært stor utvikling av teknologien for CO2-
løsninger. 
– Det kommer nye kompressorer som er 
nesten dobbelt så store som de vi brukte ved 
Marstal, forteller han. Advansor har levert 
flest CO2-varmepumpe til ulike typer 
industri, for eksempel en saus-produsent. 
– De har både et kjølebehov og et varmebehov 
som skal dekkes, poengterer Kallesøe. 

CO2-varmepumpen
ved Marstal Fjernvarme

•  Installert kapasitet: 
 1500 kW

• Absorbert varme: 1000 kW

• 16 kompressorer

• Turtemperatur: 75 °C

• Returtemperatur: 35 °C

• Kjøling av brine: 10 K

• Effektfaktor for varme 
 (COP): 3,4

Marstal Fjernvarme

Etter utvidelsen med 
Sunstore 4-prosjektet består 
fjernvarmeanlegget av: 

• 33.300 m2 solafanger-
 anlegg

• 18,3 MW bio-oljekjel

• 85.340 m3 damvarmelager

• 2.100 m3 stål lagertank

• 4.0 MW fliskjel inkludert 
 en termisk oljekjel til 
 ORC-enhet. 
 Varmeleveranse 3,25 MW

• 750 kW el ORC (Organic  
 Rankine Cycle) en turbin  
 som produserer elektrisitet  
 fra energien i gassen som  
 produseres i biomasse-
 kjelen. 

• 1,5 MW (termisk) 
 CO2 – drevet varmepumpe

Effektfaktor
For CO2-varmepumper synker COP ganske raskt når 
inngående temperatur på gasskjøleren øker, fordi dette 
gir mindre avkjøling av CO2-gassen og dermed redusert 
varmeytelse. Derfor er det ekstra viktig for CO2-varme-
pumper at varmtvannssystemet utformes og driftes slik 
at temperaturen på inngående vann til gasskjøleren blir 
lavest mulig under alle driftsforhold.

Norsk-utviklet teknologi
CO2-varmepumpeteknologien er utviklet ved Sintef 
Energiforskning. Patenter har blitt lisensiert til japanske 
produsenter, som lanserte de første produktene i 2002. 
Siden er det solgt mer enn én million anlegg i Japan. De 
fleste av dem har 4,5 til 6 kW varmeytelse. 

Ki
ld

e:
 J

ør
n 

St
en

e 
og

 T
or

e 
H

je
rk

in
n,

 N
or

sk
 V

VS
 u

tg
av

e 
10

, 2
00

8

Ki
ld

e:
 w

w
w

.s
ol

ar
m

ar
st

al
.d

k 
og

 w
w

w
.s

un
st

or
e4

.e
u 

Marstal Fjernvarme produserer hovedsakelig varme fra solfangere (55 %) og flisfyring 
(40%), mens CO2-varmepumpa står for 4 %. Den er viktig for fleksibiliteten i anlegget. 

Verdens største CO2-varmepumpe består av 16 stempelkompressorer, hver med kapasitet 
på nesten 100 kW. 
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Verdens største på Marstal
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Rehabiliterer til 
gullstandard
Et nedslitt, kommunalt kontorkompleks i Kungälv forvandles nå til et moderne 
rådhus som skal oppnå Miljøbyggnad Guld. – Miljøkravene er inspirerende, 
sier Peter Hidenbäck i Gunnar Karlsen Sverige. B

yggene som til nå har vært kjent 
som Nämndhuset ligger sentralt 
plassert i Kungälv. Komplekset 
består av tre bygningskropper 

sammenbundet med gangbroer og felles 
trapperom. Byggene er fra 1974, 1975 og 
1984. De to eldste har ifølge kommunen 
selv vært gjennomsyret av problemer 
de siste årene, og ble til slutt stengt av 
Arbeidstilsynet (Arbetsmiljöverket) 
fordi de var uegnet som arbeidsplass. 
Disse to byggene har blitt strippet ned 
til betongstammen, og skal bygges totalt 
om. I tillegg vil det tredje moderniseres, 
og et nytt entrébygg settes opp. 
Gunnar Karlsen Sverige har entreprise 
på ventilasjon og automasjon, og 
automasjon kjøpes fra underentreprenør. 
– Kravet om Miljøbyggnad Guld betyr 
blant annet at alt material vi putter inn i 
byggene må være godkjent i miljødata-
basen SundaHus, opplyser Hidenbäck, 
avdelingsleder i Gunnar Karlsen Sveriges 
avdeling i Göteborg. 

Høye energikrav. Gull er den høyeste 
klassifiseringen i Miljøbyggnad, som 
bedømmer 16 ulike indikatorer på 
områdene energi, innemiljø og material. 
(Se notis side 20).
– Energikravene er ganske høye totalt 
sett, og vi må levere nøyaktige energi-
beregninger til bestiller, utdyper 
Hidenbäck. For å oppnå gull må energi-
behovet i byggene være maksimalt 
65 % av kravene i den svenske byggefor-
skriften (BBR). Faktisk energibruk skal 

dokumenteres når bygget tas i bruk 
(Se notis side 20).  Det er første gang 
Hidenbäck er med på et prosjekt som 
bruker dette miljøverktøyet. 
– Jeg synes det er inspirerende og gøy 
å være med på, sier han. Prosjektleder 
Kenth Karlsson er enig. 
– Her må vi tenke miljø i alle ender. 
Det krever selvsagt tid og innsats, blant 
annet for å finne fram godkjenninger i 
databaser, men det er inspirerende å 
jobbe på denne måten, synes han. 

Aktivitet på gateplan. Prosjektet omfatter 
ombygging av ca 9.000 m2 og et tilbygg 
på ca 1.000 m2. Ifølge kommunen jobbet 
tidligere 266 personer i rådhuset, men 
etter ombyggingen blir det plass til 460 
arbeidsplasser. 
– Dette alternativet er mest gunstig ut fra 
et økonomisk og funksjonelt perspektiv, 
sier prosjektleder Stephan Eksted i et 
nyhetsbrev. Kommunen mener også at 
mer moderne lokaler bedre tilpasset 
virksomheten vil gjøre de ansattes hver-
dag enklere og mer effektiv. På gateplan 
bygges en lysgård med glasstak. Den 
får kaffebar, kantine og kundesenter for 
innbyggere, så vel som møtelokaler. Det 
nye rådhuset skal innvies våren 2015. 
– Montasjen pågår for fullt, og 
prosjekteringen skjer parallelt. Første 
etappe av prosjektet skal være ferdig 
i november i år, opplyser Karlsson. 
Bortsett fra strenge energikrav er selve 
ventilasjonsentreprisen nokså standard, 
med en blanding av konstante og 

variable luftvolum (CAV og VAV) for 
ulike lokaler. 

Sertifisering mer vanlig. I Sverige brukes 
flere andre verktøy til miljøklassifisering; 
LEED, Breeam SE og GreenBuilding. 
Alle forvaltes av Sweden Green Building 
Council. 
– I vår region er det Miljøbyggnad som 
gjelder. Mens GreenBuilding bare ser på 
energidelen, har Miljøbyggnad med seg 
energi, innemiljø og byggematerialer, 
sier Hidenbäck. Gunnar Karlsen Sverige 
opplever at miljøsertifisering nå tydelig 
brer om seg. 
– Dette kommer mer og mer, så det er fint 
å få erfaring i et prosjekt, poengterer 
Karlsson. Tuve Bygg AB er totalentre-
prenør for prosjektet. Totalkostnaden 
er 179 millioner svenske kroner, 
mens Gunnar Karlsen 
Sveriges entreprise ut-
gjør i underkant av 
14 millioner. 

Med kaffebar, utstilling og møtelokaler skal det nye rådhuset også bidra til aktivitet i Kungälv sentrum.

De to eldste blokkene bakerst har blitt strippet ned til betongen, 
og alle miljøfarlige stoffer ble sanert før ombyggingen tok til. 

Avdelingsleder Peter Hidenbäck (til venstre) og 
prosjektleder Kenth Karlsson i Gunnar Karlsen Sverige.
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Heftig 
oppussing

Fasader, kjøkken, bad og 
installasjoner skal fornyes i 
Langkærparken i Tilst, Århus, 
som består av 838 leiligheter 
fordelt på 34 boligblokker. 
GK leverer ventilasjon.

B
lokkene er bygget i perioden 
1960 – 1976, og står foran en 
omfattende rehabilitering og 
modernisering. Om lag 45.000 

m2 fasade skal rehabiliteres med nye 
fasadeelementer og vinduer, bad rehabi-
literes og leilighetene får nye kjøkken. 
– Vi skal levere desentral ventilasjon 

til 838 leiligheter, opplyser prosjektsjef 
Kasper Stjernegaard i GKs avdeling 
i Aarhus. Byggherren satte krav til 
energiøkonomisk analyse av hvilken 
løsning som var mest lønnsom; sentrale 
eller desentrale anlegg. Totalentreprenør 
Enemærke & Petersens rådgiver 
Rambøll gjennomførte analysen, og den 

viste at desentrale anlegg med lavere 
SFP-faktor var mest lønnsomt. Blokkene får 
aggregater i hver leilighet. De plasseres 
på kjøkken, hvor lydkrav om maksimalt 
30 dB gir ekstra utfordringer. 
– Sammen med leverandør - Dantherm 
- har vi derfor laget en løsning hvor 
aggregatet leveres med en pålimt u

Miljøbyggnad
Miljøsertifiseringssystemet Miljøbyggnad har 16 indikatorer på tre områder; 
energi, innemiljø og material, som kvalifiserer til bronse, sølv eller gull.

Verktøyet brukes både til eksisterende bygg og nybygg. For nye bygg skal 
resultatet verifiseres etter to år. 
– Det er verdifullt fordi det legger press på leverandøren om å leve opp til 
løftene i kontrakter, poengterer  Sweden Green Building Council (SGBC) på 
sine nettsider. Organisasjonen har håndtert Miljøbyggnad-ordningen siden 
2011, og forvalter også Breeam SE og GreenBuilding i Sverige.  Til nå er 
ca 138 svenske bygg sertifisert etter Miljøbyggnad (sist oppdatert 21. februar). 

Strengt tatt opererer verktøyet med fire nivåer: 

•	 Klassad	betyr	at	kravene	ikke	oppfylles.	

•	 Bronse	tilsvarer	stort	sett	myndighetskrav,	blant	annet	byggeforskrifter	
 (BBR), men stiller også krav på områder hvor det ikke finnes myndighetskrav. 

•	 Sølv	tilsvarer	et	høyre	ambisjonsnivå.	

•	 Gull	tilsvarer	den	beste	løsningen	og	teknikken	ut	fra	et	bærekraftperspektiv.	

For energibehov betyr disse nivåene for eksempel at bronse-bygg må oppfylle 
BBR-krav, sølv-bygg kan maksimalt nå 75 % av energibehovet i BBR, mens gull 
må klare seg med 65 % av BBR-kravet. Et annet eksempel er solvarmelast: her 
må bronse ligge under 38 W/m2, sølv under 29 W/m2 og gull under 18 W/m2. 

NOTIS: Maks 48 kWh/m2år
Energibruket for bygget får ikke overstige 48 kWh/m2år i 
bygningsavhengig energibruk (såkalt fastighetsenergi), og 
energi- og ressursgjerrig teknikk skal tilstrebes. Nødvendig 
måleutstyr skal installeres for å verifisere byggets energibruk, 
oppdelt per bygningsdel og etter denne fordelingen: 

•  strømforbruk for kjølemaskin

• energibruk for alle oppvarmingssystemer, inkludert fjernvarme

• energibruk for oppvarming av tappevann

• energibruk for de ulike ventilasjonsaggregatene

Målinger og beregninger skal beregnes og rapporteres årlig til 
bestiller i hele garantiperioden. Alle systemer og komponentvalg 
skal gjøres med utgangspunkt i lave livssykluskostnader. 

KILDE: Rammebeskrivelse for VVS-totalentreprise

Indikatorene 
i Miljøbyggnad
Fire for energi

1. Energibruk
2. Varmeeffektbehov
3. Solvarmelast
4. Energivare

Ni for innemiljø

5. Lydmiljø
6. Radon 
7. Ventilasjonsstandard
8. NO2

9. Fuktsikkerhet
10. Termisk klima vinter
11. Termisk klima sommer
12. Dagslys
13. Legionella

Tre for materialer

14. Dokumentasjon av byggevarer
15. Utfasing av farlige stoffer
16. Sanering av farlige stoffer

KILDE: www.sgbc.se
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lydisolering, forklarer Stjernegaard. 
Dette var en omfattende prosess hvor de 
monterte aggregater på stedet og målte 
lyd i flere runder. 
– Til slutt endte vi med en løsning som 
både tilfredsstiller lydkrav og krav til 
plassbruk, sier Stjernegaard. 

Beboere på plass. Kortest mulig bygge-
tid er naturligvis en viktig faktor når 
eksisterende boliger skal rehabiliteres, 
og dette ble vektlagt fra byggherres side. 
– Alle leiligheter skal være bebodd 
undere hele prosessen, unntatt de i fire 
blokker som skal totalrehabiliteres til 
seniorboliger, opplyser Stjernegaard. 
Alt arbeidet vil ta om lag seks uker 
per leilighet. GKs avdeling i Aarhus 
har ansatt en ny prosjektleder som har 
byggeledelse og byggelogikk som 
spesialitet, Eik Petersen. 
– Han har fortsatt litt å lære om det 
ventilasjonstekniske, men har riktig og 
viktig kompetanse om logistikk, mener 
Stjernegaard. For å optimalisere pris har 
GK også bestilt store antall av kompo-
nentene de bruker. 
– Derfor blir det også en stor oppgave 
å sikre at vi har de riktige materialene 
klare til montørene hver gang det tas 
hull på enda en oppgang, poengterer 
Stjernegaard. 

Viktig satsing. Enemærke & Petersen 
(E&P) skal utføre prosjektet i total-
entreprise med arkitektene Nova5 og 
Arkitema, og Rambøll som rådgivende 
ingeniører. Totalentreprisen er på ca 370 
millioner danske kr, mens entreprise-
summen for GK er litt over 23 millioner 
danske kroner. 
– Det er alltid spennende når vi får 
være med på store prosjekter, sier 
Stjernegaard. Dessuten er det stor inter-
esse for rehabilitering av boligblokker i 
Danmark (allmennyttige boligområder). 
En rekke boliger fra sekstitallet er 
modne for oppgradering. 
– Bare i Aarhus er det satt i gang flere 
tilsvarende prosjekter, så markedspoten-
sialet er utmerket, fastslår Stjernegaard. 

FAKTA: Ny fasade på tre dager
På inngangssiden skal eksisterende fasade erstattes 
med prefabrikkerte kassetter som spenner fra leilighet 
til leilighet over én etasje. Etter planen skal fasade-
utskiftingen gjennomføres i løpet av tre dager per 
leilighet. Kassettene er like for alle blokkene, mens 
vinnerforslaget legger opp til å bruke tre forskjellige 
fasadematerialer: koks skifer, glass med hvitbehandlet 
bakside og patinert, grålig sink. Ferdiglakkert aluminium 
dekker alle åpninger og avslutninger (aluminiums-
inddekninger). Kassettene produseres under 
kontrollerte forhold på en fabrikk nær byggeplassen. 
– Samlet sett er dette en god løsning som gir stor 
sikkerhet rund fasadens samlede lufttetthet, rask 
montering og lett optimalisering av brannsikring 
mellom boligene, konkluderer komiteen som har 
bedømt de ulike anbudene. Badene skal også rehabili-
teres, og får 75 mm innvendig påforing i lettbetong med 
føringsveier for installasjoner. Totalt vil arbeidet pågå i 
ca 6 uker per blokk/leilighet. 

Kilde: Dommerbetæknking Miniudbud Langærparken, www.al2bolig.dk

Bedre, raskere og billigere
Bakgrunnen for rehabilitering av Langkærparken 
er utviklingsprosjektet ”Bedre, hurtigere og billigere 
energifacaderenovering og fremtidssikring av almene 
etageboligafdelinger opført 1960-1976”. Sju boligorga-
nisasjoner i Midt-Jylland står bak, og de er repre-
sentert ved AL2bolig. Målet er å akselerere og tvinge 
fram innovasjon i sammenheng med de svært store 
rehabiliterings-oppgavene boligsektoren står overfor de 
nærmeste årene. Organisasjonene gikk sammen om en 
felles anbudsutlysning som resulterte i rammeavtaler 
med tre totalentreprenører/leveranseteam. Rehabilite-
ringen av Langkærparken er det første minianbudet 
mellom disse tre entreprenørene. 
Kilde: www.AL2bolig.dk, www.eogp.dk 

Felles teknisk plattform
Vinnerforslaget får skryt for hvordan arkitektur og 
energi forenes. 
– Energiløsninger integreres nærmest umerkelig i 
arkitekturen, og det jobbes aktivt for gode dagslys-
forhold med tilhørende lavere energibruk, heter det i 
dommerbetenkningen. Arkitekt og kreativ leder 
Rolf Kjær i Arkitema mener prosjektet har utarbeidet 
et godt grunnlag som kan brukes i lignende prosjekter 
senere. 
– Det overordnede prinsippet er at vi har utviklet en 
felles ”teknisk plattform” som kan brukes forskjellig fra 
blokk til blokk eller prosjekt til prosjekt, sier han i en 
pressemelding.  Slik gir det variasjoner i arkitektonisk 
uttrykk uten at detaljer og arbeidsgangen endres. 
– Denne plattformen sikrer et solid fokus på god 
totaløkonomi, bæredyktig arkitektur og rehabilitering 
som er minst mulig sjenerende for beboerne, utdyper 
Kjær. 

Entreprenør med egen fabrikk
Enemærke & Petersen AS har satset stort på system-
løsninger til å rehabilitere betongelement-bygg fra 
60- og 70-tallet. Fornyelse/rehabilitering av klima-
skjerm på slike bygg handler ofte om mange like 
elementer og prosesser som gjentar seg. Derfor har 
totalentreprenøren satset på å industrialisere sine 
prosjekter, og etablerte en egen byggefabrikk i 2007. 
www.eogp.dk

Prefabrikkering fra 60-tallet
På begynnelsen av sekstitallet utviklet og forvaltet 
danske boligmyndigheter en plan for å støtte 
prefabrikkering (montagebyggeri). Målet var å bygge 
gode leiligheter til en lav pris ved å utnytte standardisert 
elementbygging. Statlig garanti bidro til å utvikle bygge-
systemer og byggeelementer i betong. Disse boligene 
er typisk bygget som blokker på tre eller flere etasjer, og 
ofte samlet i boligområder med flere hundre leiligheter. 
Det såkalte montagecirkulæret fra 1960 garanterte en 
minimumsproduksjon på 7500 boliger over fire år, 
fordelt på noen få store prosjekter: Ballerupplanen, 
Sydjyllandsplanen, Gladsaxeplanen og Albertslund Syd. 
Langærparken er en del av Sydjyllandsplanen. Bare den 
omfattet 24.000 leiligheter fram mot 1968. 

Kilde: www.wikipedia.dk , www.al2bolig.dk. www. bygningskultur2015.dk

Byggherre ønsket at området skulle deles i flere kvartaler med ulike fasadematerialer som kan gi ulike uttrykk.
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- Mitt bygg
– Det er jo mitt bygg, sier servicetekniker Flemming Dahl 
om kontorbygget som huser Arbeids- og velferdsdirektoratet. 
– Helt topp, synes Lars Erik Hauge hos byggeier 
Sannergaten 2 AS. 

N
oe av det første Dahl gjør når 
han kommer på jobb i bygget 
som huser Arbeids- og velferds-
direktoratet, er å gå en runde 

gjennom alle etasjene for å sjekke at alt 
er i orden. 
– Da er jeg innom alle tekniske rom, jeg 
passer på at det ikke piper og alt funge-
rer i møterom. Er det hakk i en vegg, er 
det bare å bestille maler, sier Dahl. Og er 
det for mye papir foran inngangspartiet, 
tar han det også, selv om det ikke er 
hans ansvarsområde. 
– Hvis du ikke er serviceinnstilt, har du 
ikke noe her å gjøre. Og hvis du ikke 
føler eierskap til bygget, kan du ikke 
jobbe med totalteknisk service, mener 
Dahl. 
– At han får eierfølelsen, er det eneste 
riktige. Jeg har sagt til ham at han er den 
som styrer dette, sier byggeier Hauge. 

FDV-web viktig. Dahl går heller ikke av 
veien for å komme med en humoristisk 
kommentar hvis noen søler kaffe uten å 
tørke opp etter seg. 
– Det er veldig viktig at de små detaljene 
i et bygg også blir ivaretatt. Lars Erik 
Hauge har lært meg mye om hva du 
skal se etter i et bygg. Det er ikke noe 
du tenker over som en vanlig service-

tekniker, poengterer Dahl. Han jobber 
på skift med to uker i NAV-bygget og to 
uker som vanlig servicetekniker i GK, 
og har vært med fra GK fikk kontrakt 
på totalteknisk service (TTS) for bygget 
i 2011. Arbeidsoppgavene organiseres 
hovedsakelig via FDV-web. 
– Der er det både daglige og ukentlige 
oppgaver, og det er mye som skal gjøres, 
sier Dahl. Et eksempel er sjekk av alle 
lede- og nødlys hver torsdag. Da må han 
som regel bytte minst seks-sju lyspærer 
hver gang. 

Være i forkant. En annen oppgave er å 
gå gjennom luftbehandlingsanlegget. 
– Jeg både lytter og ser. Har jeg litt ekstra 
tid, kan jeg kontrollmåle for å se om det 
trekker ujevnt på fasene. Hører jeg noe 
piping, skrur jeg til motorer og sånt, 
forteller han, og poengterer at slike 
ting er veldig viktige for å unngå akutte 
stopp. 
– Derfor er det en fordel å ha en tekniker 
med systemforståelse som kan være 
proaktiv. Ventilasjon er veldig dyrt i 
kontorbygg, sier Dahl. Han får full støtte 
av GKs prosjektleder Ine Andresen. 
– Det gjelder å yte service både til 
leietaker og utleier, være kjapp med 
tilbakemeldinger og være proaktiv. 

Det er moro med en 
ansvarsfull jobb og bli 
verdsatt på en annen måte. 
Servicetekniker Flemming Dahl. 

“

u
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Du vinner enormt mye på å være i 
forkant hele tida, understreker hun. 

Mye ansvar. TTS-avtalen omfatter 
også ansvar for å kjøpe inn nødvendige 
tjenester fra underleverandører; alt fra 
gressklipping og papirmakulering til 
nødaggregat og brannsikring. GK er 
leietakers kontaktperson overfor alle 
underleverandører. 
– Det er et stort ansvar, men det er 
moro. Det er en stor overgang å gå fra 
servicetekniker til TTS. Her kan alt 
skje – du vet ikke hva som kommer, sier 
Dahl. Utstyr som piper, vannlekkasjer, 
innbrudd, knuste ruter eller narkomane 
som slår seg ned på plenen utenfor er 
eksempler på hendelser han må 
håndtere. 
– Noen dager kan jeg få opp til 20 
telefoner. Men det er veldig spennende å 
jobbe med TTS, for du bruker hodet på 
en helt annen måte, sier Dahl. For 
eksempel må han tenke mye mer 
langsiktig når det gjelder energitiltak; 
alt kan ikke byttes det samme året. 
Leietaker betaler for driften, og skal i 
utgangspunktet dekke energitiltak. 

På byggeiers side. Ine Andresen har 
ansvar for økonomi og administrative 
oppgaver, blant annet investeringer og 
alt som har med felleskostnader å gjøre. 
– Vår oppgave er å holde disse kostna-
dene nede, understreker Andresen, som 
har jevnlige møter med leietaker om 
felleskostnadene. Med til avtalen hører 
også ansvar for å kjøpe inn tjenester 
til behov som oppstår i daglig drift, og 
som krever for eksempel elektriker eller 
maler.
– Da må vi finne firmaer som er flinke, 
og sørge for at arbeid blir utført i hen-
hold til avtaler, forklarer Dahl. Og det 
er ingen automatikk i at GK får oppdrag 
med energitiltak eller andre jobber som 
ikke dekkes av TTS-avtalen. 
– Vi må hente inn tilbud også fra andre 
og sammenligne. Vi skal spare penger 
for både utleier og leietaker, og samtidig 
prøve å tjene penger selv. Derfor prøver 

vi også å presse prisene fra GK, sier 
Andresen. 
– Det er en viktig balansegang. Vi må gi 
litt og ta litt, og kan ikke bare fokusere 
på GK, understreker Dahl. 

Kommunikasjon viktig. Det å være 
kunde på vegne av byggeier og leietaker 
er veldig lærerikt; både som bestiller og 
den som skal ha kontakt med under-
leverandører. 
– Når vi er på serviceoppdrag, er det 
veldig viktig å informere kunden om at 
vi er der, og komme med tilbakemeld-
inger. De som ikke gjør det, er man ikke 
fornøyd med, fastslår Dahl. Det gjelder 
også de som ikke kommer til avtalt tid. 
Fakturaer som ikke spesifiserer hvilken 
jobb som er gjort, er en annen ting han 
som kunde ikke er fornøyd med. 
– I et sånt prosjekt kommer vi mye 
tettere på kunden, og ser for eksempel 
hvor viktig rask responstid er, poeng-
terer Andresen. Og begge understreker 
at de har lært mye av både byggeier og 
leietaker. 
– Vi står egentlig mellom dem og skal 
få begge fornøyde. Da er det utrolig 
viktig å ha god kommunikasjon, mener 
Andresen.
– Det har mye å si at vi stoler på hver-
andre. Når du har gjort en bra figur og 
tilliten er der, er de også villige til å høre 
hva du har å si, mener Dahl. 

God kontroll på inneklima
– Denne typen avtale gir god kontroll med det som er veldig viktig 
i et bygg som dette: ventilasjon og inneklima, sier Lars Erik Hauge 
hos utleier Sannergaten 2 AS.

Det å ha kompetanse på tekniske 
anlegg på huset er en klar fordel, 
og ventilasjon og kjøling er ekstra 
viktig. 
– GK har veldig god kontroll på 
inneklimaet her. Avtalen sikrer en 
helhet som er viktig, fastslår Hauge.
– Er det noen nedside ved en slik 
avtale?
– Det er utfordrende for GK å skille 
mellom det å forvalte eiendom 
kontra det å selge for GK, men vi 
ser at de selv er klar over det, sier 
Hauge. Han legger til at mersalg kan 
resultere i høye felleskostnader. 
 
Må være konkurransedyktige. Som 
en del av totalteknisk service (TTS)-
avtalen foreslår GK også tiltak for å 
spare energi. 
– Når de henter inn sine priser, vet 
de at de må være konkurransedyk-
tige, understreker Hauge. Leiekon-
trakten styrer hvem som skal betale 
for tiltak. Utleier skal dekke nød-
vendige utskiftinger, mens leietaker 
har ansvar for løpende vedlikehold 
og energitiltak de ønsker å gjennom-
føre. 
– GK håndterer dette for begge 
parter. Vi kan bli med på spleise-
lag for at leietaker skal trives, sier 
Hauge. For utleiers del er det viktig 

også å ivareta krav til brannsikring, 
og sikre seg at de unngår ved-
likeholdsetterslep. Som en del av 
TTS-avtalen oppfyller GK også 
utleiers plikt til løpende vedlike-
hold, i henhold til leiekontrakt, som 
belastes utleier. 

Personavhengig. TTS-avtalen 
hadde vært i gang om lag et halvt år 
da eierselskapet kjøpte eiendommen 
på slutten av 2011. Sannergaten 2 
AS valgte å fortsette avtalen med 
GK. 
– For oss handler det om hva som 
blir enklest og best for leietaker. Når 
vi kjøper et bygg, velger vi oftest å  
fortsette med forvalter/driftsper-
sonell som allerede er på eiendom-
men. 
Hensikten er å gi minst mulig en-
dring for leietaker i det daglige, sier 
Hauge. Han karakteriserer starten 
på TTS-avtalen som litt utfordrende 
fordi GK ikke hadde erfaring med 
denne type jobb, men fastslår at 
dette har blitt bra. 
– Avtalen er alt i alt veldig bra, men 
det er selvfølgelig personavhengig – 
som alt annet. Man må ha de rette 
personene som virkelig føler for 
å levere et stykke arbeid av denne 
typen. Da blir det bra, sier Hauge. 

– Det er greit å ha to serviceteknikere som er kjent med 
bygget, sier prosjektleder Ine Andresen. 
Teknikerne jobber i bygget to uker om gangen.

– Du må bidra hele veien og gjøre det lille ekstra hvis du 
skal lykkes med TTS, mener Flemming Dahl.

TTS-avtalen betyr ansvar for å kjøpe inn nødvendige 
tjenester fra underleverandører; alt fra gress- og plenklipping 
til papirmakulering – og påse at tjenestene blir levert.

TTS-avtalen gir trygghet 
for at inneklimaet fungerer 
optimalt hele tiden. 
Lars Erik Hauge, Sannergaten 2 AS.

“
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Luftkjøler 
     datasenter F

ørste fase av prosjektet på Fetsund 
skal ha to treetasjes bygninger som 
hver får plass til 20.000 servere. 
Totalt areal for datasenteret er 

12.000 m2, mens netto serverareal – 
white space  - blir 4.200 m2. Det fordeles 
på to ganger tre etasjer med 700 m2 
serverrom. Romhøyde er 6 meter, og 
kjølebehovet er 2 kW/m2. Digiplex har 
valgt et konsept som bruker uteluft til 
kjøling. 
– Det kan gi opptil 25 % mer effektiv 
energibruk enn uten frikjøling, sier 
styreleder Byrne Murphy i Digiplex 
Group of Companies. Han presenterte 
prosjektet under Citykonferansen 2014. 

Kryssvarmevekslere. Hjertet i kjøle-
løsningen er svære kryssvarmevekslere 
hvor uteluft kjøler ned varm luft fra 
serverhallene. Hver etasje (av totalt seks 
datahaller) får eget anlegg med venti-
lasjonsaggregat og tilhørende veksler. 
Her veksles kald uteluft mot varm luft 
fra serverrommene. På varm side kan 
temperaturen komme opp i 42 °C, og 
kjøles til 24 °C før den returneres til 
serverrommene. Lufta føres inn ved 
gulvet i den ene enden av hver hall, og 
trekkes ut via taket i motsatt ende og inn 
til veksleren. Løsningen utformes slik at 
lufthastighetene og dermed trykktap blir 
lave. Når utetemperaturen er for høy til 
å dekke kjølebehovet, brukes adiabatisk 
kjøling for å senke lufttemperaturen. 
Kort forklart tilføres utelufta vanndråper 
som så vil fordampe. Energien som 
kreves til denne fordampningen tas fra 
lufta som dermed blir kjølt ned. 

Frikjøling med uteluft skal 
gjøre Digiplex sitt datasenter 
på Fetsund til et av de mest 
energieffektive og miljø-
vennlige i verden. GK skal 
levere alle tekniske fag.

Høyteknologisk bunker

– Det fascinerende med bygget er at 
dette er en høyteknologisk bunker fylt 
med svært sensitiv informasjon, sier 
arkitekt Maja Sipus i MAD, som har 
tegnet datasenteret. Hun poengterer 
også at selve byggekostnadene bare  
utgjør en snau fjerdedel av samlede 
prosjektkostnader, fordi tekniske 
installasjoner og reserveløsninger må 
være ekstremt robuste og redundante. 
Ifølge Sipus har prosjektet gitt MAD en 
ekstrem kompetanseheving, der 
DigiPlex som en internasjonalt 
markedsledende aktør har tilført 
utbyggingen en standard som legger 
lista for videre utvikling av denne typen 
byggeoppgaver i Norge.

Kilde: mynewdesk.no.

(Illustrasjon: MAD arkitekter)
u
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100 % oppetid. Foruten store kjølebehov har datasentre også 
andre særtrekk: Ekstreme krav til oppetid. Som Murphy 
poengterte på City-konferansen: Målet er ”Data centers that 
never, never ever go down”. Det krever reserveløsninger for 
elektrisitet (såkalt uninterruptible power supply, UPS), vann 
og kjøling. Byggekostnaden blir selvsagt deretter. Mens kost-
naden for kommersielle kontorbygg er om lag 33.000 kr/m2, 
er den ifølge Murphy om lag 140.000 kr/m2 for et datasenter i 
Oslo-området. 
– Og for å fylle det med datamaskiner og IKT-utstyr kan du 
gange byggekostnaden med fire, poengterer han. Det er flere 
viktige fordeler ved å investere i datasentre i Norge, ifølge 
Murphy:  Blant annet at Norge er et stabilt demokrati, økono-
mien er sterk og handlefriheten høyt.  Og - ikke minst – har 
Norge høyt fornybarandel i innenlands elektrisitetsproduksjon 
og lave energipriser. 
– I løpet av ti år vil forskjellen i kraftkostnader for et 10 MW 
datasenter i Norge sammenlignet med et i Storbritannia være 
83,6 millioner euro, poengterer Murphy. Det tilsvarer snaut 
7 milliarder kroner.

I verdensklasse. Hvor effektivt datasentre bruker (elektrisk) 
energi angis med en egen størrelse: PUE (power usage 
effectiveness). Den angir forholdet mellom total energibruk 
for bygget, inkludert kjølesystemer, og all energi som går til 
å drifte IT-utstyret. Målet for Fetsund-prosjektet er PUE på 
1,1. Ifølge en årlige spørreundersøkelse fra Uptime Institute 
var gjennomsnittlig PUE 1,65 i 2013. (Egenrapporterte tall 
fra representanter for 1000 datasentre, hovedsakelig i 
Nord-Amerika, og en del i Europa). Løsningen med 
frikjøling betyr også lavere installert elektrisk effekt enn 
med konvensjonelle kjøleløsninger. Og siden luftsystemet for 
serverne er atskilt fra uteluft, kan serverrommene tettes og 
driftes med overtrykk. Dermed kan også brannsikrings-
løsningen til Digiplex brukes. DeOx fungerer ved å 
komprimere luft fra serverrommet, tørke den og filtrere den 
gjennom et molekylært filter for å redusere andel oksygen-
molekyler fra 21 til 15 %. Det er nok oksygen for mennesker, 
men for lite til at branner kan oppstå. 

Kilder: www.digiplex.com, www.uptimeinstitute.com

Uvanlig mye luft
42 ventilasjonsaggregater med kapasitet på ca 40.000 kubikk er noe 
av det GK skal levere til datasenteret. – Det er uvanlig at så mye luft må til, 
sier regionsdirektør Arne Dahl i GK Oslo.

De to byggene som utgjør datasenteret 
er delt i seks celler, en for hvert server-
rom. Behovet for hvert rom er seks 
aggregater, mens det sjuende er reserve. 
Luft fra de seks aggregatene vil gå samlet 
inn i et plenumskammer. 
– Krav til 100 % oppetid 24/7 gjør at det 
er mange redundante løsninger i anlegget, 
forklarer Dahl. Reserveaggregat er et 
eksempel, ekstra kabling, nødstrøms-
aggregat og batterireserver er andre. 
Foruten aggregatene og tilhørende 
løsning skal GK også levere bygg-
automasjon, og elektro i samarbeid med 
Totaltek.  
– Det er et gedigent prosjekt for oss, 
fastslår Dahl. Kontrakten med 
Backe-selskapene Miljøbygg og 
Agathon Borgen er på ca 250 millioner. 

Færre bevegelige deler. Serverrackene 
skal stå direkte på gulvet. Kjølt luft 
(24 °C) føres inn nede ved gulvet i en 
ende av serverrommet, og trekkes ut 
over tak i den andre enden og tilbake 
til kryssveksleren. På toppen av hver 
serverrack sitter det en hjelpevifte som 
trekker luft opp til taket. GK har ikke 
vært borti tilsvarende konsept med 
frikjøling før, men Dahl poengterer at 
løsningen har vært prøvd ut. 
– Det skal ikke være en dråpe med 
kjølemedium og ingen kompressorer i 
anlegget, og heller ingen vannkretser eller 
shunting. Med færre bevegelige deler er 
det trolig enklere å drifte, sier Dahl. 

Tøff framdrift. Prosjektet skal gjennom-
føres ganske raskt, og Dahl tror fram-
driften blir den største utfordringen for 
GK. 
– I prinsippet skal alle etasjene i bygget 
være ferdig i april 2016. De første to 

etasjene skal overtas 1. desember i år, så 
framdriften er tøff, fastslår han. For GK 
sin del mener han det er spennende å få 
delta i prosjektet. 
– Hvis Digiplex lykkes teknisk og økon-
omisk med dette, kan det bli et marked 
for datasentre i et rolig hjørne av verden 
hvor utemperaturen er grei, tror Dahl, 
men legger til at IT-løsninger utvikles så 
raskt at behovene også kan snu.

Patentert varmeveksler
Kryssvarmevekslerne (Oasis IEC200) 
leveres av Munters. Frisk luft passerer 
gjennom varmeveksleren som består 
av et elliptisk polymerrør. Utsiden av 
varmevekslerrøret vætes for å maksimali-
sere overflatearealet for varmeavvisning 
(heat rejection) og sørger for effektiv, 
indirekte fordampningskjøling. Kjølingen 
er indirekte fordi det er utelufta som 
kjøles ned, av energien som går med til å 
fordampe vannet. Den kan så kjøle varm 
luft fra serverrommene som går gjennom 
innsiden av varmevekslerrørene. 
Prosessen er adiabatisk fordi den bare 
bruker energi fra omgivelsene til å 
fordampe vannet. Løsningen kan bruke 
oppsamlet regnvann i denne prosessen, 
og dette vurderes som et miljøtiltak for 
anlegget på Fetsund. 

Kilde: www.munters.com

Styreleder Byrne Murphy i Digiplex ser store fordeler med å legge 
datasentre til Norge. (Foto: Hilde Kari Nylund)

En delegasjon fra GK har besøkt Munters fabrikk i Belgia. (Foto: GK)
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Neppe farlig 
å underdimensjonere

Tilstedeværelse i kontorbygg er i gjennomsnitt på 40 %, ifølge en studie av 
247 norske cellekontor. – Det er neppe så farlig å dimensjonere ned aggregater til 

samtidighet under 1, sier forsker Johan Halvarsson ved NTNU.

S
om et ledd i sitt doktorgradsarbeid ved 
NTNU kartla Halvarsson tilstedeværelse 
i 247 cellekontor og 16 møterom med 
bevegelsesdetektor. Rommene var fordelt 

på 11 organisasjoner og fem bygg i Norge. I 
gjennomsnitt var cellekontorene i bruk ca 40 % 
på arbeidsdager mellom kl 6 og 18. For møte-
rommene var det stor variasjon; noen var i bruk 
bare 10 % av tiden, andre i 70 %.  I tillegg har 
Halvarsson laget varighetskurver for tilstede-
værelse (se figur). 
– De viser for eksempel at 95 % av tiden var 62 
% av kontorene eller færre i bruk samtidig hos en 
av organisasjonene, opplyser Halvarsson, post-doc 
ved Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU, 
og konsulent hos Sweco i Østersund. Han har sett 
på hva dette betyr for dimensjonering av behovs-
styrte anlegg. 

Samtidighetsfaktor. Men først må vi innom 
noen sentrale begreper: Samtidighetsfaktor S i 
et behovsstyrt ventilasjonsanlegg er forholdet 
mellom 
•		 den	faktiske	luftmengden	i	et	punkt	i	
     systemet, og 
•		 den	luftmengden	som	ville	passert	hvis	alle	
  soner punktet står i kontakt med oppnår 
 dimensjonerende ventilasjonsmengde samtidig. 
S varierer med tid og posisjon i systemet. Hvis 
bevegelsesdetektorer og/eller CO2-sensorer 
brukes for å styre luftmengdene, avhenger S av 
tilstedeværelsen, og av hvor mye luftmengden i 
en sone senkes når sonen ikke er i bruk i forhold 
til full ventilasjon; en faktor som her kalles 
b. (Se faktabokser). Samtidighetsfaktoren i 
systemet vil øke jo lenger vekk man kommer fra 

Optimaliser 
for riktig last
Bruksmønsteret i et 
bygg er også viktig med 
tanke på optimal drift av 
tekniske systemer. Ifølge 
Johan Halvarsson er 
tilstedeværelsen ofte lav 
om morgenen, mellom 
klokka seks og klokka 
åtte, og tilsvarende 
mellom klokka fire og 
klokka seks på 
ettermiddagen. 
– Det blir mange timer 
i løpet av et år. Hvis 
anlegget i tillegg kjører 
litt luft på nattetid, er 
det enda viktigere å 
velge ei vifte som har 
god virkningsgrad ved 
dellast, poengterer han. 
Ofte velges vifter for 
å passe til ganske høy 
luftmengde. 
– Det er ikke sikkert det er 
optimalt hvis du tenker på 
energibruken over året, 
kommenterer Halvarsson. 
En alternativ løsning kan 
være parallelldrift av to 
(eller flere) vifter. 
 

aggregatet. Ifølge Halvarsson anbefaler leverandører 
ofte S på 1,0 for desentrale aggregat, og for sentrale 
aggregat vanligvis 0,7 til 0,9. 

Dimensjonering må avveies.
Samtidighetsbetraktninger gir muligheter til å 
redusere dimensjonene på aggregat, aggregat-
komponenter og hovedkanaler.
– Fordelene er blant annet mindre plassbehov 
og lavere investeringskostnader. Dette er kanskje 
spesielt viktig for rehabilitering av eldre bygg 
med ventilasjonssystem dimensjonert for 
vesentlig lavere luftmengder enn dagens 
standard. Mindre aggregat kan også gi høyere 
virkningsgrad for viftesystemet ved dellast, 
forklarer Halvarsson. I noen tilfeller kan det 
være en forutsetning for å kunne kjøre med 
ønsket grunnventilasjon utenom brukstid, eller 
på  starten/slutten av arbeidsdagen når tilstede-
værelsen er lav. Slik kan man unngå å måtte øke 
grunnventilasjonen på grunn av aggregatets 
begrensninger til minimumsluftmengde. 
– Men dette må selvfølgelig veies opp mot 
mulige ulemper som økte trykkfall og lavere 
fleksibilitet for fremtidige endringer. Man 
må optimalisere ved å ta hensyn til en rekke 
forhold, understreker Halvarsson. 

Spredte underskudd. Hva er så konsekvensene 
for luftkvaliteten dersom et aggregat dimensjo-
neres ut fra S-verdi lavere enn 1,0? Det vil si at 
viftene er tatt ut så presist at en risikerer at 
anlegget noen timer i året gir for lite luft. 
Halvarsson har analysert et fiktivt anlegg som 
forsyner cellekontorene i en av de loggede 
organisasjonene (Organisasjon A), og som er 

dimensjonert slik at det har for lav 
kapasitet 50 timer i året. Det vil si at faktisk 
samtidighetsfaktor (S), som er en funksjon av 
tilstedeværelsesmønsteret i Organisasjon A, 
overstiger  den samtidighetsfaktoren viftenes 
kapasitet tilsvarer  i 50 timer per år. Det viktige 
spørsmålet er hvordan disse 50 timene (med for 
lite luft) fordeler seg i løpet av året. 
– Det viser seg at de  fleste samtidighetstoppene  
er veldig kortvarige. Over 50 % er 10 minutter 
eller kortere, og over 90 % er kortere enn en 
halvtime. Med de luftmengdene vi har i Norge, 
tror jeg ikke du vil merke noe til disse, mener 
Halvarsson. 

Liten manko. Tilsvarende viser analysen at hvis 
du har valgt et aggregat med maksimal luft-
mengde som tilsvarer en S på 0,85 og har b=0,5, 
vil det gi 22 timer i året hvor faktisk samtidighet 
overgår kapasiteten på aggregatet. Halvarsson 
har sett på hva dette utgjør i mangel på luft for 
det mest utsatte kontoret den verste dagen for 
Organisasjon A. 
– Dette vil gi et underskudd på 0,6 % i løpet av 
dagen. Hvis du dimensjonerer for en samtidighets-
faktor på 0,8, vil det gi 150 timer med for lite luft 
i løpet av året. Det gir fortsatt bare 2,5 % mindre 
luft enn behovet er for det mest utsatte kontoret på 
den verste dagen, opplyser Halvarsson. Toppene 
med underskudd inntreffer, men de er altså ganske 
spredd. Dette kan for eksempel sammenlignes 
med nøyaktighetskravet på 15 %, som en oftest 
opererer med ved innjustering på romnivå. 
 – Så kanskje er det ikke så farlig om vi dimen-
sjonerer aggregat slik at de ligger på grensen, 
konkluderer Halvarsson. 

Slik fordeler toppene i samtidighet (det vil si underskudd på luft) seg for Organisasjon A når faktisk samtidighet S 
overstiger aggregatets kapasitet 50 timer i per år. Kilde: Johan Halvarsson.

Kurven viser varighetsdiagram for tilstedeværelse (andel delsoner i bruk) mellom kl 6 og kl 18 på arbeidsdager 
for 26 kontorceller som alle brukes av den samme organisasjonen(Organisasjon A). I 95 % av tiden er 16 
kontorceller (61,5 %) eller færre i bruk samtidig (markert med røde streker). Kilde: Johan Halvarsson

Det er kanskje ikke så farlig 
om vi dimensjonerer aggregat 
slik at de ligger på grensen, 
konkluderer Johan Halvarsson på bakgrunn av sine analyser.

“
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TilstedeværelseMindre 
overdimensjonering
Hvis vi kan dimensjonere sentrale deler av 
ventilasjonssystemet med utgangspunkt i en 
tilstedeværelsesfaktor  <1,0 (OFz/OFp), unngår vi å 
legge inn sikkerhetsfaktorer i flere ledd, ifølge Johan 
Halvarsson. Å bygge inn sikkerhetsfaktorer kan skje 
både ubevisst og bevisst. 
– Havner du midt mellom to standarddimensjoner, 
er det vanlig å gå et hakk opp. Kanskje tar du i 
litt, og både vifter og kanalsystem blir overdimen-
sjonert, sier Halvarsson. Hvis du baserer valg av 
dimensjon/viftekapasitet på en tilstedeværelses-
faktor på 0,8 eller 0,9, havner du kanskje likevel på 
en størrelse som tilsvarer S litt over 1,0. 
– Generelt sett ender du på mindre dimensjoner 
enn hvis du starter på en tilstedeværelsesfaktor på 
1,0, før sikkerhetsfaktoren legges til, poengterer han.  

Bruken av et bygg eller deler av et bygg kan beskrives kvantitativ 
med følgende tilstedeværelsesfaktorer: 

 OFp= antall personer tilstede/antall personer sonen 
 er designet for.

En sone kan deles i flere mindre delsoner, og tilstedeværelses-
faktoren kan angis ut fra hvor mange delsoner som er i bruk: 

 OFz= antall delsoner med person(er) tilstede/totalt 
 antall delsoner i sonen.

– OFz er mest relevant for ventilasjonssystem hvor luft-
mengdene styres ved hjelp av bevegelsesdetektorer; mens OFp 
er et bedre måltall for behovsstyrte system med CO2-sensorer, 
forklarer Johan Halvarsson. Han poengterer at  målinger av 
OFz fra soner med cellekontor ikke kan oversettes direkte til 
OFp for kontorlandskap.
–  Hvis tilstedeværelsen måles for en gruppe cellekontor og 
personene i disse kontorene flytter til et kontorlandskap kan 
en forvente at OFp for landskapet blir noe høyere enn hva OFz 
var for cellekontorene, kommenterer Halvarsson. 

Johan Halvarsson har også analysert hvilken tilstede-
værelse (OFz-nivåer) som trengs for å gå ned en eller to 
størrelser for sirkulære kanaler og fortsatt oppfylle  krav 
til maksimal lufthastighet. 

 – Det er viktig å se vifte og kanalsystem i sammenheng. 
Hvis du går ned en dimensjon på hovedkanal og samtidig 
velger en mindre vifte, er sannsynlighet for støyproblem 
på grunn høy lufthastighet vesentlig mindre enn om du 
bare går ned på kanaldimensjon og ikke vifte, under-
streker Halvarsson. 

Figuren illustrerer muligheten for å gå ned én eller to 
standarddimensjoner ved ulike verdier på faktoren b, hvis 
kanalsystemet dimensjoneres etter hastighetsmetoden. 
– Diagrammet kan brukes på følgende måte, forklarer 
Halvarsson: 

(1) en foreløpig kanaldimensjon velges ut ifra 
 dimensjonerende luftmengde uten å ta hensyn til 
 samtidighet.

(2) en faktor (mellom 0.64 og 1.0) beregnes ved å 
 dividere den hastigheten kanaldimensjonen gir 
 med den hastighet som brukes som dimensjone-
 ringskriterium.

(3) for aktuell verdi på b, les av på y-aksen hvilke to 
 tilstedeværelsesfaktorer OFz som vil gi den 
 hastigheten som brukes som designkriterium i 
 kanalen, hvis du går én eller to dimensjoner ned.

(4) basert på en vurdering av sannsynligheten for at 
 tilstedeværelsen vil kunne overgå disse verdiene, 
 velger man enten å beholde den foreløpig valgte 
 dimensjonen, eller å gå en eller to dimensjoner ned.  

Dimensjonering av hovedkanaler

Samtidighet 
i ventilasjonsanlegg

Samtidighetsfaktoren S 
er forholdet mellom den 
faktiske luftmengden i et 
punkt i systemet delt på 
den luftmengden som ville 
passert hvis alle soner i 
punktet står i kontakt med 
oppnår dimensjonerende 
ventilasjonsmengde 
samtidig. 

For et behovsstyrt anlegg 
med tilstedeværelse som 
eneste behovsindikator for 
styring av luftmengder, kan 
S uttrykkes som: 

S = OFz + b – OFz *b

der b er forholdet mellom 
grunnventilasjon 
(basisventilasjon) og full 
ventilasjon. En b på 0,25 
betyr at grunnventilasjon 
er 25 % av rommets 
maksimale ventilasjon. 

KILDER: Johan Halvarsson, NTNU og Veileder Behovsstyrt ventilasjon DCV- Forutsetninger. Mads Mysen og Peter Schild, Sintef Byggforsk, gratis nedlastbar på www.sintef.no/Projectweb/reDuCeVentilation/

Vanskelig å 
anslå maksnivå
Maksimal tilstedeværelse avhenger 
av gjennomsnittlig tilstedeværelse, 
grad av koordinerte aktiviteter 
(som faste møter), antall delsoner 
og variasjon i utnyttelsesgrad blant 
de individuelle delsonene. Selv 
når gjennomsnittlig samtidighet 
er kjent, er det vanskelig å anslå 
maksnivået. 
– Først og fremst vet du kanskje 
ikke hvilke som skal flytte inn, og 
da er det veldig vanskelig. Men hvis 
du tror at flere organisasjoner skal 
bruke bygget, vil du antakelig ha 
lavere maksverdi enn for én 
organisasjon, sier Johan Halvarsson. 
Har du mulighet, er det fint å gjøre 
observasjoner av samtidighet i 
organisasjonene som skal flytte inn. Det er høyst normalt at ikke alle er på jobben samtidig: En norsk studie fant gjennomsnittlig tilstedeværelse 

på 40 % for 247 cellekontor i 11 organisasjoner.




