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Forord 

Initiativtaker Besøkte installasjoner 

Denne veilederen er utarbeidet på initiativ 
av Statsbygg og NVEs byggoperatør. Den 
er først og fremst tilrettelagt for mulig bruk 
av varmepumper i oppvarmingssystem i 
større bygg. Hensikten med veilederen er å 
gi byggherren et bedre grunnlag for å sette 
seg inn i forhold som er viktige for å få et 
vel fungerende varmepumpeanlegg i sitt 
bygg. Dernest å gi en god del råd og 
anbefalinger til rådgivere som ønsker å 
påta seg konsulentoppdrag innenfor den 
del av varmepumpeteknikken som 
anvendes til byggoppvarming. 

Hilde Rustad, Statsbygg, har vært 
prosjektleder og bidratt i til initiering og 
tilrettelegging av veilederen. 

Deltagere 

Veilederen har vært utarbeidet av en 
tverrfaglig rådgivergruppe, hvor Helge 
Lunde, Thermoconsult, har vært 
hovedredaktør, med bistand av Leif Sverre 
Boland, HjellnesCOWI og Hilde Rustad. 

Øvrige bidragsytere i prosjektet har vært: 

Egill T. Elvestad, Thermoconsult 
Hans T. Haukås, eget firma 

Arbeid i forbindelse med klargjøring til 
trykking har vært utført av Vaila Hubred, 
Statsbygg 

Veilederen har vært sendt til en 
høringsgruppe bestående av: 

Arne Evensen, FBT 
Morten Kjelsaas, Statsbygg Øst - 
Driftstjenesten Folkehelsa 
Anita Knapstad, Statsbygg 
Ole-Gunnar Segnen, NVEs byggoperatør 
Gjermund Vittersø, Bærum Fjernvarme 

Under utarbeidelsen av veilederen har flere 
varmepumpeinstallasjoner vært besøkt. I 
denne forbindelse rettes en spesiell takk til 
FBT, Statoil-Rotvoll, Horten Maritime 
senter som alle har gitt oss tilgang til deres 
anlegg og meddelt informasjon om 
prosjektene og deres driftserfaringer. Det 
er allikevel ikke anlegg på de nevnte steder 
som nødvendigvis har gitt grunnlag for 
omtale av negative driftserfaringer og 
andre forhold som er nevnt i VP- 
veilederen. 

Bakgrunn 

Erfaring har vist at installerte 
varmepumpeanlegg i bygg i en del tilfeller 
ikke gir de driftsdata og besparelser som er 
forutsatt. Dette skjer til tross for at 
varmepumpen bygger på kjent teknologi 
og vel utprøvde komponenter og 
systemløsninger. I arbeidet med veilederen 
er det avdekket at grunnen til at det 
forventede resultat ikke oppnås kort kan 
sammenfattes som følger: 

• Beslutning om installasjon av en 
varmepumpe tas på sviktende grunnlag 
vedrørende virkelig effekt- og 
energibehov. 

• Varmekildens leveringskapasitet over 
året er ikke godt nok fastlagt 

• Samspillet mellom varmepumpen og 
byggets/anleggets sekundære 
varmeanlegg er ikke koordinert og 
riktig instrumentert og ofte ikke 
tilpasset det temperaturnivå som gir de 
gunstigste driftsforhold for 
varmepumpen. 

• Oppfølging, kontroll, drift er ikke 
tilfredsstillende, ofte på grunn av 
manglende instrumentering og effektivt 
overvåknings- og driftsanlegg. 
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• Oversikt over helhet mangler, for 
dårlig koordinering, uheldig 
entrepriseoppdeling og ansvar for 
helhet. 

Hensikten med veilederen er å gi 
byggherren et bedre grunnlag for å få 
installert et vel fungerende 
varmepumpeanlegg i sitt bygg gjennom 
valg av kompetente samarbeidspartnere og 
tilfredsstillende organisering og 
kvalitetssikring av prosjektet i 
prosjekterings- og driftsfasen. 

Råd for bruk av veilederen 

Veilederen skal ikke gi detaljerte 
opplysninger om hvordan ulike elementer i 
et varmepumpesystem prosjekteres, 
beregnes, utføres osv. Hensikten er å gi 
opplysning til byggherrene, slik at de 
gjennom denne veilederen kan tilegne seg 
forståelse av hva som skal til for å oppnå 
en vellykket varmepumpeinstallasjon. 
Her er tema som prosedyrer, 
forutsetninger, organisering av prosjektet i 
alle faser og krav til aktører i prosessen 
viktige tema. 

Dernest at rådgivere som påtar seg 
oppdrag innenfor varmepumpesystemer, 
gjennom studie av veilederen, kan benytte 
denne som et hjelpemiddel i 
kvalitetssikringen av sitt arbeid. 
Dermed skapes forhåpentligvis en mer 
bevisst holdning til hva man bør søke hjelp 
og samarbeid om med andre rådgivere 
som innehar nødvendig spesialkompetanse 
slik at et godt samordnet prosjekt kan 
gjennomføres. 

Veilederen er i første rekke beregnet å 
være til hjelp ved varmepumpeprosjekter 
av noen størrelse, avgitt varmeeffekt fra ca. 
50 kW og oppover, og til bruk i bygg. 

En generell del bestående av kapitlene 1-6 
er i hovedsak ment som informasjon til 
byggherrer. Kapitlene 7-13 dekker også en 
del av punktene i kapitlene l-6, men er mer 
detaljerte. Disse kapitlene er først og 
fremst beregnet for rådgivere, men det 
anbefales allikevel at rådgivere leser hele 
veilederen. 

Kapittel 14 er et sammendrag av erfaringer 
samlet fra en rekke varmepumpeprosjekt. 
Dette bør leses av både byggherre og 
rådgiver. 

I kapittel 15 er det presentert forslag til en 
mal for varmepumpevurdering til bruk i 
forprosjektfasen. Til denne malen er det 
også utviklet et beregningsprogram. Dette 
er et regneark i Excel-format. Her kan man 
velge forskjellige klimadata, utforming av 
varmesentral, spesifikke effekt- og 
energibehov for ulike forbrukere, 
energipriser osv. Regnearket gir en rekke 
beregningsresultater, også økonomiske, 
som presenteres i tall- og diagramform. 

I kapittel 16 er det en spesiell 
bestillingsblankett, som kan rives ut, til 
bruk for dem som vil ha tilsendt det 
nevnte programmet. 
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Innledning 

Varmepumpe er et viktig bidrag til god 
energi- og ressursutnyttelse 

Vårt forbruk av energi til diverse 
oppvarmingsformål er betydelig. I Norge 
dekker vi slike varmebehov stort sett med 
ren elektrisk energi til panelovner og 
elektrokjeler eller med olje og biobrensel i 
fyringsanlegg. Elektrisk energi og olje 
representerer såkalte høyverdige 
energiformer, som mange mener ikke 
burde anvendes i så stor grad til rene 
oppvarmingsformål. 

Varmepumpen er et alternativ til slike 
oppvarmingssystem. Der denne kan 
erstatte elektrisitet og olje, er det mulighet 
for store energi besparelser. Varmeenergien 
som varmepumpen avgir er for en stor del 
opptatt fra omgivelsene (luft, sjø, jord). 
Resterende del, ofte kun 20-35 %, er 
tilført i form av elektrisk energi til 
varmepumpens motorer. Således kan 
varmepumpen gi besparelser på 65-80 % i 
energiforbruket til oppvarming. Dette er 
med på å bidra til god energi- og 
ressursutnyttelse. 

Varmepumpe kan gi god økonomi 

Et oppvarmingssystem basert på 
varmepumpe vil vanligvis være dyrere i 
innkjøp enn rene el- eller oljebaserte 
system. Imidlertid kan merinvesteringen 
bli meget lønnsom på grunn av 
varmepumpens energibesparelse. 

Varmepumpen er ingen ny oppfinnelse 

Varmepumpeteknikken er ingen ny eller 
eksperimentell teknikk. Varmepumper 
finnes i mange land og i mange størrelser 
og utførelser. Det er riktignok elementer i 
varmepumpeteknikken som er både 
spesielle og krever særlig kompetanse, 
men dette er ikke til hinder for å t a  i bruk 

denne type oppvarmingssystem i langt 
større omfang enn til nå. Det finnes mange 

eksempler på at varmepumpesystem er 
både driftssikre og lønnsomme. 

Varmepumpe er godt egnet for bruk i 
Norge 

I Norge er forutsetningene for bruk av 
varmepumper på mange måter meget gode. 
Store deler av befolkningen er lokalisert 
langs kysten. Her er sjøvannet de fleste 
steder en meget god varmekilde for 
varmepumpen. Kommer man lenger sør er 
også lufttemperaturen store deler av 
fyringssesongen med tilfredsstillende høy 
verdi til at varmepumpe kan benyttes. Vår 
produksjon av elektrisk energi fra 
vannkraft er unik. Vi utnytter elektrisiteten 
enda bedre der vi kan benytte den til drift 
av varmepumper enn til ren elektrisk 
oppvarrnmg. 

Varmepumpe kan også gi kjøling 

En del varmepumpesystem gir også 
mulighet til på effektiv måte å ivareta en 
del kjøleformål som for eksempel klima- 
og dataromkjøling. 

Hvorfor er ikke varmepumper mer 
utbredt 

Barrierene for utvidet bruk av 
varmepumper er flere. Generelt kan man si 
at det ikke er god nok kjennskap til 
varmepumpens muligheter og hvilke 
særkrav denne representerer. Også 
innenfor det tradisjonelle rådgivermiljøet 
er varmepumpeteknikken for lite kjent. 

Energiprisen er helt avgjørende for 
lønnsomheten til varmepumpen i forhold 
til andre oppvarmingsalternativ. En del 
potensielle varmepumpeprosjekt har med 
de siste års priser gitt for dårlig lønnsomhet 
i forhold til brukerens krav. Økende priser 
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på energi og skjerpet krav til bedre energi- 
og ressursutnyttelse vil bedre 
konkurransesituasjonen for varmepumper. 

Varmepumpens effektivitet er sterkt 
avhengig av hvilken temperatur den skal 
avgi varme ved. Jo lavere temperatur dess 
bedre effektivitet. Der varmepumpen er 
tenkt installert i eksisterende 
oppvarmingssystem, er dette som oftest 
tilrettelagt for en del høyere temperaturer 
enn det som er passende for varmepumpen. 
Varmepumpen bør integreres i et 
lavtemperaturanlegg. I noen tilfeller er 
gamle radiatorsystemer kraftig 
overdimensjonert og kan benyttes for 
varmepumpe direkte. 

Utfordringen 

Bruk av varmepumper medfører at 
energiforbruket blir vesentlig redusert. I 
tillegg kan varmepumpen gi økonomisk 
gevinst i forhold til andre 
oppvarrningsmetoder. Utfordringen blir å 
finne ut om varmepumpebasert 
oppvarmingssystem utgjør det mest 
hensiktsmessige alternativet for et 
potensielt oppvarmingssystem. 

Forutsetningen for dette vil være at man 
gjennomfører prosjektet som et samarbeid 
mellom kompetente byggherrer, rådgivere 
og entreprenører. 
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1. Når er det aktuelt å benytte varmepumpe 

Varmepumper kan i utgangspunktet 
benyttes til de fleste oppvarmingsbehov 
der krav til temperatur er opp til 60-70° C. 
Jo lavere temperaturen er dess bedre. Det 
nevnte temperaturkrav betyr at 
varmepumpe er aktuelt i varmesystem for 
romoppvarming og diverse 
vannoppvarming, altså innenfor områder 
som representerer en stor del av vårt 
samlede energiforbruk. 

1.1 Generelt 

Varmepumpens oppgave er å bringe 
temperaturen for opptatt varmeenergi opp 
til et nivå som er passende for 
varmesystemet. Effektiviteten og mulige 
begrensninger i varmepumpens bruk 
avhenger sterkt av det temperaturløftet 
varmepumpen må produsere. Større løft 
enn 50-60 grader Celsius bør som regel 
unngås. Dette setter spesielle krav til både 
varmeopptaksside og varmeavgivelsesside 
for varmepumpen. 

Varmeopptakssiden gjør nytte av en eller 
annen varmekilde, luft, vann, spillvarme 
osv. Generelle krav til varmekilden er: 

• Ha høy og mest mulig stabil temperatur 
gjennom fyringsperioden. 

• God tilgjengelighet og ligge så nær 
varmepumpen som mulig. 

• Være minst mulig korrosiv og 
forurenset. 

Varmepumpen avgir sin varmeeffekt til et 
varmedistribusjonssystem. Oppvarming av 
luft i et ventilasjonssystem eller 
oppvarming av vann i et vannbårent 
sentralvarmesystem er eksempler på dette. 

Generelle krav til 
varmedistribusjonssystemet vil være : 

• Være dimensjonert for temperaturnivå 
som er egnet for varmepumpen i de 
deler av fyringsperioden hvor 
varmepumpe skal benyttes. 

• Tilleggsvarme i en eller annen form 
(f.eks el- eller oljekjel) må være 
installert. 

• Egnet utstyr for riktig regulering av 
varmepumpens kapasitet og 
temperaturforhold i varmeanlegget må 
være installert. 

• Samkjøring med tilleggsvarmekilden 
må være i varetatt. 

Der varmepumpen har tilgjengelige 
varmekilder med temperatur mellom O og 
IO °C, som f. eks sjøvann, passer 
varmepumpen godt inn i mange 
sentralvarmesystem. Her er 
turtemperaturen i store deler av 
fyringssesongen 45-60 °C. Kravet om et 
temperaturløft på mindre enn 50-60 grader 
Celsius er oppfylt. 

Verre blir det å få dette til der uteluften 
benyttes som varmekilde på steder hvor 
utelufttemperaturen i store deler av 
fyringsperioden er mellom - 1 0  og O °C . 
Da er det viktig å gjøre bruk av 
varmesystem med krav til ekstra lavt 
temperaturnivå, f.eks gulvvarme eller 
luftbaserte system. I motsatt fall blir 
temperaturløftet i perioder for høyt slik at 
lønnsomheten går ned samtidig som det 
kan oppstå tekniske problemer med selve 
varmepumpen. 

Drift og vedlikehold av varmepumpe- 
systemer kan på mange måter være noe 
mer ressurskrevende enn ren eloppvarming 
eller tradisjonelle sentral varmesystem. 
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Spesielt for litt større 
varmepumpesystemer, betyr dette at en 
rimelig driftskyndig person må være 
tilknyttet anlegget. Videre vil det i praksis 
være behov for et tilpasset styrings- og 
overvåkingssystem som bidrar til riktig og 
optimal drift av varmepumpen. 

De nevnte forhold medfører at byggherren 
må være mer bevisst hvilken 
driftsorganisasjon som vil være nødvendig 
ved bruk av varmepumpesystem. 

1.2 Prosedyre for å avgjøre om 
varmepumpe kan benyttes 

Før man setter i gang med 
detaljprosjektering av et 
varmepumpesystem, må det gjennomføres 
etforprosjekt. Dette må i stor grad basere 
seg på spesielle prosedyrer som gir 
grunnlag for å konkludere om varmepumpe 
kan benyttes eller ikke. Det er liten vits å 
gjøre en masse prosjekteringsarbeide som 
ender opp med at det ikke er teknisk mulig 
eller altfor dyrt å installere varmepumpe. 

Omfanget av et slikt forprosjekt er 
avhengig av kompetansen til de som 

utarbeider det. I kapittel 15 er det vedlagt 
forslag til mal for et slikt forprosjekt. 

Det beste vil nok være å engasjere rådgiver 
til å utføre forprosjektet. Problemet kan 
imidlertid være at kompetansen til 
rådgiveren ikke god nok. Varmepumpe 
med tilhørende system krever nemlig både 
spesiell og mangeartet kompetanse. Det er 
dessverre få rådgiverfirma som besitter 
dette. Man må derfor undersøke bl.a. ved 
dokumenterte referanser etc. hvilken 
kompetanse en potensiell rådgiver i 
virkeligheten har. 

Det er mange parametre som hører inn 
under vurderingen av 
varmepumpeinstallasjoner. Viktigheten av 
å få dette utført på en tilfredsstillende måte 
kan ikke poengteres sterkt nok. 

Bruk av varmepumpe kan gi store 
besparelser i energiforbruk med tilhørende 
miljøgevinst. Allikevel vil utgangspunktet 
for de fleste være at varmepumpen må 
være lønnsom i forhold til andre aktuelle 
oppvarmingsalternativ. Omfattende 
vurderinger kan være nødvendig for å få 
avklart dette på en betryggende måte. 
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2. Varmepumper - viktige forhold 

Varmepumpen er ingen "mystisk" maskin 
eller prosess. Den har akkurat samme 
prinsipielle oppbygging som et 
kuldeanlegg (kjøleanlegg). 
Hovedhensikten med en varmepumpe er 
imidlertid ikke å produsere kulde, men å 
produsere varme. 

I de følgende punkter er noen viktige 
forhold for varmepumpen omtalt. 

2.1 Varmepumpens virkemåte og 
særtrekk 

2.1.1 Virkemåte 

Prinsipiell oppbygging av en varmepumpe 
er vist i figur 2.1. Prosessen består av fire 
"nøkkelkomponenter", fordamper, 
kompressor, kondensator og strupeventil. 
Inne i sel ve kretsen sirkulerer et 
arbeidsmedium (ofte kalt kuldemedium). 

Fordamperen opptar varmeenergi fra en 
eller annen varmekilde (luft, vann, jord). 
Varmen denne avgir medfører at 
arbeidsmediet koker og går over til 
gassfase. Gassen suges til kompressoren 
som komprimerer gassen opp til et høyere 
trykk. Deretter ledes gassen til 
kondensatoren hvor den avkjøles. 
Arbeidsmediet går igjen over til væskefase 
og avgir sin kondensasjonsvarme til 

varmesystemet (luft eller vann). 
Arbeidsmediet strupes så ned til lavt trykk 
gjennom strupeventilen og er tilbake i 
fordamperen klar for en "ny runde". 

5 

Figur 2.1. Prinsipiell oppbygging og virkemåte for 
varmepumpeprosessen 

Arbeidsmediet flytter altså varmeenergi fra 
fordampersiden til kondensatorsiden. På 
kondensatorsiden har dessuten 
temperaturnivået for varmeenergien steget. 
V armepumpen har utført et temperaturløft. 
Kompressoren sørget for dette. 

2.1.2 Energistrømmen i en 
varmepumpe 

All energi som tilføres varmepumpen vil 
den også avgi. Varmepumpen tilføres 
varmeenergi i fordamperen og den tilføres 
elektrisk energi til kompressormotoren. 
Summen av disse to energimengdene avgis 
som varmeenergi i kondensatoren, 
se figur 2.2. 
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Enerqistrømmer 

O.. : opptatt kuldeytelse i fordamper 
ved temperatur T 0 

P : tilført kompressoreffekt 

Ok : avgitt varmeytelse i kondensator 
ved temperatur T 11 

p 

Figur 2.2. Energi-/effektstrømmer i en varmepumpe 

Ut i fra  figuren ser man at den mest 
energieffektive varmepumpen er den som 
flytter energifra fordamperen til 
kondensatoren med minst mulig tilført 
kompressoreffekt. 

For å bedømme effektiviteten til en 
varmepumpeprosess benyttes uttrykket 
effektfaktor. Denne er definert som 
forholdet mellom avgitt varmeytelse i 
kondensatoren og tilført elektrisk effekt til 
kompressormotorene: 

E _ . Q k  - p 

Også varmefaktor benyttes for dette 
uttrykket, men da uttrykker den midlere 
effektfaktor over et gitt tidsrom eller en 

bestemt brukstid. Med årsvarmefaktor 
menes gjennomsnittlig effektfaktor for 
året, eller gjennom en fyringssesong. 

2.1.3 Temperaturløftet for 
varmepumpen 

Det er en rekke faktorer som er med og 
påvirker varmefaktoren. Den viktigste er 
hvilket temperaturløft varmepumpen 
arbeider med. I figur 2.3 er det vist en 
sammenheng mellom varmefaktor og 
temperaturløftet. 
Andre faktorer som har betydning er 
varmepumpens størrelse og 
komponentkvalitet, arbeidsmedium, 
reguleringsegenskaper mm. 
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Eksempel 
Hvis varmepumpen arbeider 
mellom 5 og 55 °C blir 
temperaturløftet 50 °. Dette gir en 
varmefaktor på mellom 4 og 3, 
avhengig av varmepumpens 
størrelse og utforming. 

Varmefaktor på 4 betyr at 
varmepumpen avgir 4 ganger så 
mye vanneenergi enn den 
energimengde som tilføres 
kompressoren. 

Figur 2.3. Betydningen av temperaturløftet for varmefaktoren. 
Øvre kurve gjelder store og effektive varmepumper, nedre for 
mindre og dårligere. 

V armepumpen vil sjelden arbeide med et 
fast eller konstant temperaturløft. Av 
hensyn til ønsket om å ha så høy 
varmefaktor som mulig, skal 
varmepumpesystemets reguleringsutstyr 
hele tiden sørge for at temperaturløftet blir 
minst mulig. 

Avgitt varmeeffekt vil også variere med 
temperaturløftet. For en gitt varmepumpe 
vil varmeeffekten avta med økende 
temperaturløft. 

2.2 Samspill mellom varmepumpen 
og varmeanlegget 

En viktig forutsetning for at varmepumpen 
skal fungere tilfredsstillende er at 
varmedistribusjonsanlegget er 
dimensjonert og tilpasset temperaturnivået 
lagt til grunn for utformingen av 
varmepumpen. 

Grensesnittet mellom varmepumpen og 
varmeanlegget er kondensatoren, og 
dennes tilkobling til varmeanlegget er 
vesentlig for et vel fungerende 
varmepumpeanlegg. 
Som hovedregel skal temperaturen i 
varmedistribusjonssystemet være så lav 
som mulig. Videre må vannmengden 

gjennom kondensatoren holdes innenfor 
visse grenser uten altfor store variasjoner. 

Dette krever at turtemperaturen ut på 
anlegget er kompensert i henhold til 
utelufttemperaturen, og at utstyr 
(varmelegemer, varmebatterier osv.) er 
tilpasset disse temperaturforholdene. 
Returtemperaturen bør også være så lav 
som mulig. Dermed vil det i 
utgangspunktet være behov for et 
mengderegulert system, dvs. at 
sirkulerende mengde er tilpasset behovet i 
det enkelte system eller underkretser. 

Det er imidlertid viktig å være klar over at 
en varmepumpe i et mengderegulert 
system krever spesielle vurderinger og 
tiltak. For eksempel vil en del 
varmepumper ha restriksjoner med hensyn 
til variasjoner i vannmengde gjennom 
kondensatoren. Dette er ikke forenlig med 
variabel mengde ute i 
varmedistribusjonskretsen, 

Alt for mange anlegg lider under at de 
forutsetninger som er lagt til grunn for valg 
av en bestemt varmepumpe ikke samsvarer 
med den reelle driftssituasjonen. 
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De vanligste feilene er: 

• Energikilden leverer ikke den 
forventede energimengde når behovet i 
bygget er tilstede. 

• Byggets energibehov er ikke så stort 
som forventet. Det er ikke korrigert for 
brukstid, internlaster etc. 

• Varmedistribusjonssystemet er ikke 
tilpasset de krav en varmepumpe stiller 
til et godt fungerende system. Dette 
gjelder temperaturnivå, 
mengderegulering i samspill med 
varmepumpens driftskrav til mengder 
og temperaturforhold, automatikk for 
riktig samkjøring av varmepumpe og 
spisslast kjeler, og et effektivt 
registreringsutstyr for å kontrollere 
avgitt energi fra de ulike enheter i 
systemet. 

2.2.1 Energi- og effektbalansen i 
bygget 

Bygningens effekt- og energiforbruk må 
fastlegges nøye. Dette kan være en ganske 
omfattende oppgave, men det er av største 
betydning slik at varmepumpen kan 
dimensjoneres riktig. 

Det er vanlig å utarbeide et såkalt 
varighetsdiagram, figur 2.4. Dette viser på 
en måte nødvendig oppvarmingseffekt som 
funksjon av tiden. (Egentlig hvor mange 
dager i året hvor varmeeffekten er større 
eller mindre enn en gitt verdi.) 

Ut i fra varighetskurven kan man også 
finne hvordan tur-/returtemperaturbehovet 
i varmedistribusjonssystemet vil variere. 

£If elet {kWJ 

400 

360 

)fiddelVffdl n vanne- 
anlegrct.s dritt I <>a 
u lfflom bnl k.stldt.-. 

300 

2SO 

:200 

150 

100 

50 

f.NiUSVArme fra 
sol lys, penoneretA:, 

o...___,_ __.. __....._ __ . ._. . ,  
o 1000 2000 3000 4000  eooo 7000 aooo 97eo 

Tid l'lmetf 

Figur 2.4 Varighetsdiagram for byggets 
oppvarmingseeffekt i løpet av et år ut i fra 
klimadata på stedet. /2/ 

I figur 2.4 er vist et typisk 
varighetsdiagram for et bygg. Det er alltid 
byggets netto effektbehov som er 
interessant for varmepumpe- 
dimensjoneringen. Ofte tas det ikke 
tilstrekkelig hensyn til all "gratis varme" 
det blir i bygget, spesielt på dagtid. Utenfor 
vanlig brukstid (natt og helger) kan 
varmebehovet også bli redusert. Stopp av 
ventilasjonssystemer og andre 
nattsenkningstiltak reduserer 
fyringsbehovet. 

Oppvarming av tappevann tillegges som 
regel altfor stort behov i kontor- og 
næringsbygg. 

Hvis man ikke tar tilstrekkelig hensyn til ele 
nevnte forhold velges varmepumpen for 
stor, i mange tilfeller mye for stor. 

************************************************************************* 
- 14 - 



Varmepumpeveileder KAP2 
*************************************************************************** 

2.2.2 Dimensjonering og driftstid for 
varmepumpen 

Når nødvendig varmeeffekt og dennes 
forløp er fastlagt for bygget, kan selve 
varmepumpedimensjoneringen utføres. I 
utgangspunktet kunne man tenke seg at 
varmepumpen ble dimensjonert slik at dens 
avgitte varmeeffekt sammenfalt med 
effektvarighteskurven over hele 
fyringsperioden. Dette blir feil. 

Avgitt varmeeffekt fra varmepumpen 
endres i stor grad med størrelsen på 
temperaturløftet., særlig ved fallende 
fordampningstemperatur. Jo større 
temperaturløft jo lavere varmeeffekt avgir 
varmepumpen. Særlig store utslag gir dette 
for varmepumper som benytter uteluften 
som varmekilde. Varmepumpen vil derfor 
avgi minst varmeeffekt ved lavest 
utetemperatur, altså når behovet for 
varmeeffekt til bygget er størst. 

Hvis man velger en varmepumpe med 
avgitt varmeeffekt på kaldeste dag (OUT) 
tilsvarende nødvendig varmeeffekt for 
bygget, vil varmepumpen ha kraftig 
overkapasitet ved alle andre dager da 
fyringsbehovet er mindre og varmepumpen 
gir økende avgitt varmeeffekt. Dette blir en 
dyr og dårlig utnyttet investering. Det er 
derfor vanlig at varmepumpen kun 
dimensjoneres for en viss andel av 
maksimal varmeeffekt. Hva som er optimal 

verdi avhenger av klimaforholdene åstedet  
(formen på varighetskurven) og type 
varmepumpesystem inklusiv tilleggsvarme. 
Ofte legges varmepumpen ut for en 
effektandel på 40-60 %. Dette høres lite ut, 
men ser man hvilken utnyttelse dette gir 
for varmepumpen, blir varmeproduksjonen 
(energiproduksjonen) betydelig. 
Varmepumpen kan ofte dekke mer enn 90 
% av energibehovet til oppvarming selv 
om den kun klarer å dekke 50-60 % av 
maksimalt effektbehov. 

I varmepumpesystemer som baserer seg på 
uteluft som varmekilde og/eller der 
turtemperaturen i varmesystemet er høy de 
kaldeste dagene, er det ganske vanlig at 
varmepumpen stoppes. Dette har sin årsak 
i at varmepumpen under drift ved slike 
forhold kan "overbelastes" og ta skade. 

For så godt som alle varmepumpebaserte 
oppvarmingssystem er det altså både 
nødvendig og riktig å inkludere en eller 
annen form for tilleggsvarme. Tidligere var 
det ganske vanlig å dimensjoneres denne 
slik at den alene kunne dekke hele 
oppvarmingseffekten på kaldeste dag. I 
den senere tid synes praksis å være at man 
dimensjonerer tilleggsvarmen med mindre 
grad av sikkerhet. 

I figur 2.5 er vist en del av de forhold som 
er forklart ovenfor. 
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Figur 2.5 Varighetsdiagram for oppvarmingseffekt til bygget, varmepumpens og tilleggs- 
varmesystemets effekt- og energiproduksjon. Korresponderende utetemperatur 
til effektbehovet er også vist. /2/ 

I figur 2.5 ser man blant annet : 

• Varmepumpen er dimensjonert for en 
avgitt varmeeffekt på ca. 50 %. Den 
klarer å dekke oppvarmingen uten 
tilleggsvarme i hele fyringsperioden 
unntatt ca. 60 døgn (d2), dvs ned til en 
utetemperatur på -4 °C . 

• Varmepumpens avgitte varmeeffekt 
reduseres med synkende 
utelufttemperatur. Ved ca. minus 9 °C 
er den kun ca. 40 % av maksimal 
nødvendig varmeeffekt. Ved denne 
utelufttemperaturen stoppes 
varmepumpen. Dette skjer i de ca. 20 
kaldeste døgnene i fyringsperioden 
(d I ) .  

• Varmepumpen dekker omtrent 80 % av 
oppvarmingsbehovet. Resterende 20 % 
dekkes av tilleggsvarme. 

• Varmepumpens ekvivalente driftstid (-r) 
er definert som forholdet mellom dens 
avgitte varmeproduksjon og 
dimensjonerende varmeeffekt, altså 

den driftstid varmepumpen ville ha 
dersom den kunne gjøre sin 
varmeproduksjon hele tiden med 
dimensjonerende varmeeffekt. 

Ekvivalent driftstid skal være så lang som 
mulig. Da utnyttes varmepumpen best 
mulig. Dette gir god økonomi for 
varmepumpeinstallasjonen. 

Det er bedre å velge for liten varmepumpe 
enn for stor. 

2.2.3 Styring og overvåking 

Riktig utnyttelse av varmepumpen er 
avhengig av at det benyttes et 
tilfredsstillende regulerings- og 
overvåkingssystem. Et overordnet krav er 
at varmepumpen hele tiden kjøres så 
optimalt som mulig. Det betyr i hovedsak 
at nødvendig varmeproduksjon skal skje 
med så lite temperaturløft som mulig. 
Således må styringssystemet sørge for 
tilhørende regulering både på 
varmepumpens varmeopptaks- og 
varmeleveringsside. Videre må 
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overvåkingssystemet hindre at 
varmepumpen utsettes for driftsforhold 
som medfører unormal slitasje eller fare 
for havari. 

Innkobling av tilleggsvarme, og 
systemløsning for dette, gjøres ofte feil slik 
at varmepumpen ikke utnyttes optimalt, 
eller det skapes driftsforhold for 
varmepumpen som denne ikke er 
konstruert for (for høye temperaturer i 
varmedistribusjonsnettet). 

Oppbyggingen av et styrings- og 
overvåkingssystem krever meget god 
kjennskap til "dynamikken" i et 
varmepumpesystem. Dette skal som oftest 
integreres i styringssystemet for 
varmeanlegget for øvrig sammen med 
tilleggsvarme, og noen ganger også til 

kjølesystem der varmepumpen kan 
reverseres. De fleste system må 
skreddersys for det spesielle anlegget. 
Muligheter for feil og tidkrevende 
utprøving er således til stede, men bruk av 
kompetent personell og god planlegging 
reduserer faren for dette. 

Overvåkingssystemet skal ha mulighet for 
å måle energibruken i systemet. Foruten 
effekt- og energimålere for elektriske 
motorer og kjeler skal det også være mulig 
å måle varmeeffekt og energi i 
hovedkretser for varmeforbruksstedene. 
Først da er det mulig å foreta en skikkelig 
energioppfølging. 

Det må alltid være pålitelig måleutstyr som 
gjør det mulig å fastslå varmepumpens 
effektfaktor. 
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3. Kuldemedier (kort versjon) 

Forhold i tilknytning til valg og bruk av 
kuldemedier kan for tiden synes 
uoversiktlige og til dels vanskelige. For en 
stor del skyldes dette de miljømessige sider 
ved en del av de medier som har vært 
benyttet i stort kvanta de siste 50 år eller 
lenger. Reguleringer er vedtatt. Noen 
medier har blitt forbudt, andre er i ferd 
med å bli det, mens en del av de nye 
mediene representerer store 
miljøbelastninger ved utslipp til 
omgivelsene. Det er derfor valgt å 
behandle forhold i tilknytning til 
kuldemediene relativt omfattende, først 
som en korversjon i dette kapittelet, og 
deretter mer utfyllende i kapittel 11. 

3.1 Innledning 

Kuldemediet i varmepumpen, ofte også 
kalt arbeidsmediet, fungerer som 
varmebærer mellom varm og kald side i 
anlegget. Det opptar varme i fordamperen 
og avgir varme i kondensatoren. I 
prinsippet kan et hvilket som helst 
kjemikalium benyttes. I praksis vil bare et 
fåtall stoffer være egnet på grunn av 
stoffegenskapenes betydning for den 
tekniske utførelsen av anlegget, for 
håndteringen av mediet og for 
konsekvensene av utslipp til omgivelsene. 

De viktigste faktorene som avgjør hvilket 
kuldemedium som bør benyttes i 
varmepumpen er : 

• Temperaturområdet for varmepumpen 

• Systemløsning for varmepumpen 

• Oppstillingssted for varmepumpen 

• Tilgjengelighet og pris for 
kuldemedium 

• Miljøkonsekvenser 

Opp gjennom historien har ulike grupper 
kjemikalier dominert. Opprinnelig ble det 
benyttet naturlige stoffer, eksempelvis var 
de første kuldeanleggene med etyleter. 
Størst utbredelse fikk ammoniakk, 
karbondioksid og metylklorid, men også 
svoveldioksid og ulike hydrokarboner 
(særlig isobutan og propan) var en god del 
benyttet. (Hydrokarboner er samlenavn på 
petroleumsgasser som propan, butan osv.). 

Teknisk sett er alle disse kjemikaliene 
egnet, men de fleste har ulike negative 
effekter. Ammoniakk, metylklorid og 
svoveldioksid er giftige, mens eter og 
propan og andre hydrokarboner er 
brannfarlige. Karbondioksid er uten slike 
sideeffekter, men har helt spesielle 
tekniske egenskaper. Mediet fant 
anvendelse først om fremst om bord i skip. 

I trettiårene kom de syntetiske 
kuldemediene, først så KFK-mediene 
(f.eks KFK-12), litt senere også HKFK 
(f.eks HKFK-22), som svar på kravet om 
sikrere kuldemedier. De var verken 
brennbare eller giftige. Men, som det 
senere skulle vise seg, de var til alvorlig 
skade for miljøet (ozonnedbryting, 
drivhusvirkning). 

KFK-mediene (for eksempel KFK-12) er 
nå forbudt og snart helt ute av bruk. Trolig 
blir det også vedtatt etterfyllingsforbud av 
slike medier på eskisterende anlegg også i 
Norge. 

HKFK-mediene (f.eks. HKFK-22) er også 
strengt regulert og skal fases ut, i Europa 
innen 2010 eller kanskje før. Det er altså 
blant HFK-mediene vi finner alternativer 
for bruk i varmepumper (i tillegg til de 
naturlige). 

HFK-mediene som erstatter KFK, etter 
hvert også HKFK, er også sterke 
drivhusgasser og heller ikke miljøvennlige, 
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riktig nok med betydelige variasjoner 
innenfor gruppen. 
Dette har ført ti I fornyet aktualitet for 
naturlige kjemikalier, i første rekke 
ammoniakk, karbondioksid og 
hydrokarboner. Dette gjelder ikke minst 
varmepumper, som på grunn av 
gjennomgående høye 
kondenseringstemperaturer "lider" ekstra 
mye som følge av endrede 
medieegenskaper ved overgang fra 
(H)KFK til HFK. Det er imidlertid viktig å 
merke seg at hydrokarboner og ammoniakk 
i sin tid delvis ble erstattet av "sikrere" 
stoffer, og at tilbakevending til disse 
kuldemediene for generelle formål 
nødvendigvis må følges av relevante tiltak 
for å opprettholde samme grad av sikkerhet 
i nærmiljøet. 

Nyanvendelsen av karbondioksid er ennå 
på et tidlig kommersielt stadium. Mediet 
har potensiale som effektivt medium for 
varmepumpe, spesielt i forbindelse med 
oppvarming av varmt tappevann, og for 
andre formål der varmebæreren øker mye i 
temperatur under tilførselen av varme. 

Valg av kuldemediumfor varmepumper 
( og kuldeanlegg) vil i fremtiden ha et viktig 
prinsipielt element, nemlig valget mellom 
kjemikalier som er uskadelige for det 
globale miljøet, men med en viss risiko 
lokalt, og medier som er mindre 
problematiske i hverdagen, men som 
bidrar til globale miljøforstyrrelser. 

3.2 Aktuelle kuldemedier, oversikt 

Overgangen fra (H)KFK til HFK førte til 
en tilnærmet eksplosjonsaktig økning i 
utbudet av ulike kuldemedier, eller rettere 
varianter av kuldemedier. De fleste av de 
nye mediene var blandinger, og små og 
store produsenter markedsførte sin 
"resept". Fremdeles preges situasjonen av 
mange mulige varianter, men det har etter 
hvert skjedd en konsentrasjon i bruk av et 
mindre antall medier. 

Det vil av mange grunner være mest 
rasjonelt å holde seg til de mest etablerte 
mediene. En vil derfor begrense omtalen 
her til å gjelde de kuldemediene som 
vurderes som mest aktuelle, uten derved å 
hevde at medier som er utelatt ikke kan 
være aktuelle for varmepumper. I tillegg 
til erstatningene for KFK og HKFK, som 
alle er nye stoffer for naturen, kommer de 
naturlig forekommende kjemikaliene 
ammoniakk, karbondioksid (CO2) og 
hydrokarboner. 

Tabell 3.1 gir oversikt over de mest 
aktuelle kuldemediene for varmepumper. 
Hvordan de enkelte mediene egner seg i 
ulike sammenhenger er diskutert punkt for 
punkt i kapittel 11. I dette kapittelet gis det 
kun en kort generell karakteristikk av 
mediene: 

3.2.1 HFK-134a 

HFK-l 34a har lignende egenskaper som 
KFK-12 og kan benyttes på tilsvarende 
måte i varmepumper. Mediet gir 
gjennomgående litt dårligere effektfaktor 
enn KFK-12, særlig i det øvre 
temperaturområdet. Drivhuseffekten er 
ikke blant de høyeste, men likevel 
betydelig (jfr. tabell 3.1 ). Alt i alt er HFK- 
l 34a et rimelig godt egnet kuldemedium 
for varmepumpe. 

3.2.2 HFK-152a 

HFK- I 52a er et brennbart kjemikalium i 
HFK-gruppen, men mindre eksplosivt enn 
hydrokarbonene. Det brukes nesten bare 
som komponent i blandinger. Når det er 
tatt med her, skyldes dette at det er det 
mest effektive HFK-mediet for 
varmepumpeformål samtidig som GWP- 
verdien er svært moderat. 

3.2.3 HFK-404A og HFK-507 

HFK-404A og HFK-507 (heretter betegnet 
HFK-404A/507) kan behandles under ett. 
Begge mediene er blandinger av HFK-125 
og HFK-143a. HFK-404A inneholder 
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dessuten litt HFK-134a. Innholdet av 
HFK-134a medfører en ubetydelig såkalt 
temperaturglidning for HFK-404A. 

Begge mediene er erstatningsmedier for 
KFK-502 og har mange av dennes 
egenskaper, bl.a. muligheten for store 
temperaturløft i ett kompresjonstrinn. Det 
er av denne grunn velegnet for fryseformål, 
spesielt i kombinasjon med moderate 
kondenseringstemperaturer. På grunn av 
raskt økende prosesstap ved stigende 
kondenseringstemperatur, er mediene 
generelt mindre egnet for varmepumper. 

HFK-404A/507 gir 60% større 
varmeeffekt med samme kompressor enn 
HFK-134a. Aggregatene blir følgelig 
billigere. Blandingene er imidlertid 
betydelig mindre energieffektive. Når 
investering og drift (energikostnader) 
vurderes samlet, kommer HFK-404A/507 
som oftest årligere ut enn HFK-I 34a. Den 
høye GWP-verdien er ytterligere et 
moment i disse medienes disfavør. 

3.2.3 HFK-407C 

HFK-407C er en blanding av HFK-32, 
HFK-125 og HFK-l34a, karakterisert ved 
stor temperaturglidning. Det markedsføres 
som erstatningsmedium for HKFK-22, og 
er i kraft av dette et aktuelt 
varmepumpemedium, særlig der man kan 
utnytte effekten av temperaturglidningen. 
Mediet de siste årene fått en dominerende 
plass til bruk i luftkondisjoneringsanlegg i 
Europa, som også etter hvert vil medføre at 
det vil finnes i mange varmepumper. 

I teorien er prosesseffektiviteten bedre enn 
for HFK-404A/507, men klart dårligere 
enn for HFK-134a. I praksis kan 
temperaturglidningen medføre at 
aggregatene ikke arbeider optimalt, og 
forskjellen mellom teori og praksis kan i så 
fall bli stor. Miljømessig befinner HFK- 
407C seg "midt på treet". 

3.2.4 HFK-41 OA 

HFK-4I0A består av like deler HFK-32 og 
HFK-125. Temperaturglidningen er 
ubetydelig, og mediet kan i de fleste 
sammenhenger behandles som 
enkomponent kjemikalium. Det er et 
høytrykksrnedium som krever 
komponenter i høyere trykklasse enn det 
som har vært standard til nå. Det er i dag 
begrenset tilgjengelighet av utstyr, men det 
antas at dette vil bli bedre etter hvert. 
Fordelen med det høye trykket er en 
tilsvarende høy ytelse, hele 40-45% over 
HFK-404A/507. Energi- og miljørnessig 
ligger HFK-410A mellom HFK-134a og 
HFK-404A/507. 

3.2.5 Ammoniakk 

Ammoniakk (NH3) har vært benyttet i 
industrielle kuldeanlegg i mer enn 120 år. 
Ikke desto mindre er mediet enda bedre 
egnet som kuldemedium nettopp i 
varmepumpe, på grunn av svært høy kritisk 
temperatur. Sammenlignet med HFK- 
kjemikaliene gir ammoniakkprosessen opp 
til 40 % høyere effektfaktor. I praksis kan 
differansen være enda større på grunn av 
mer effektive komponenter og mindre 
trykktap i rør og ventiler. 

Bruksområdet for ammoniakk er i praksis 
noe begrenset sammenlignet med HFK- 
mediene. Årsaken er mediets giftighet og 
karakteristiske, intense lukt, men også at 
små ammoniakkaggregater gjerne blir en 
del dyrere. Ammoniakk er derfor best 
egnet til bruk i noe større anlegg med eget 
maskinrom, hvor det kan bygges inn tiltak 
for å minimalisere konsekvensene av 
eventuell lekkasje. 

3.2.6 Karbondioksid 

Karbondioksid (CO2) skiller seg ut fra de 
øvrige mediene ved et langt høyere 
trykknivå, opp til 150 bar på 
høytrykkssiden, og ved at det benyttes en 
spesiell variant av kuldeprosessen, såkalt 
transkritisk prosess. I en slik prosess ligger 
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trykket på høytrykkssiden over kritisk 
trykk. Det skjer derfor ingen kondensering 
ved varmeavgivelsen, som foregår over et 
stort temperaturintervall, eksempelvis 50 
grader (f.eks nedkjøling av gassen fra 90 til 
40 °C). Prosessen er best egnet når også 
varmebæreren gjennomgår stor 
temperaturendring, som ved bereding av 
varmt tappevann. 

COrvarmepumpen er den mest effektive 
Løsningenfor å vanne vannfra 
omgivelsestemperatur til 60°C eller mer. 

3.2. 7 Hydrokarbonene 

Hydrokarbonene propan (C3Hs) og 
propylen (propen, C3H6) dekker 
tilsvarende område som HKFK-22. De er 
merkbart mer effektive enn tilsvarende 
HFK-medier, er teknisk sett enkle i bruk 
(vanlig "freonteknologi" benyttes) og gir 
gunstige forhold for kompressoren. 
Hydrokarboner med kvalitet beregnet til 
kuldemedium (99.5% renhet) inneholder 
ingen elementer som ved nedbrytning kan 
danne syre eller andre korrosive produkter. 

Ulike tekniske løsninger er utviklet for å 
minimalisere brannfaren. Dette har gjort 
hydrokarbonene (og brennbare 
kuldemedier generelt) høyst aktuelle som 
kuldemedium i en del varmepumper. 

Care 30 og Care 50 er merkenavn for 
hydrokarbonblandinger av henholdsvis 
propan og isobutan (Care 30) og 
propan/etan (Care 50). Blandingene er 
utviklet for å erstatte henholdsvis KFK-12 
og KFK-502/HKFK-22. Energimessig 
skal de være vel så effektive som mediene 
de skal erstatte. De har imidlertid 
signifikant temperaturglidning, jfr. tabell 
3.1, og stiller i denne sammenhengen i 
samme klasse som HFK-407C. Care 50 
oppgis å være litt mer effektiv enn ren 
propan. 

Mange mener at de naturlige mediene vil 
overta mer og mer. Hovedårsaken til dette 
er at mediene ikke forurenser det globale 
miljø. Myndighetene i mange land vil at 
bruk av syntetiske kuldemedier skal 
reduseres. Det er også på tale å innføre 
spesielle miljøavgifter for syntetiske 
medier. 
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Kulde- Kategori Øvre Giftig/ Levetid i Ori vhuseffekt Ca. pris i 
medium temperatur- brannfarlig atmosfæren GWP-faktor forhold til CO2 

grense* relativt til CO2 
oc år % 

HFK-l34a Syntetisk 75-80 nei/nei 14 1300 1400 

HFK-407C Syntetisk 50 nei/nei 36 1530 2500 

HFK-4IOA Syntetisk <50 nei/nei 36 1730 3250 

HFK-404A** Syntetisk <50 nei/nei 55 3260 2000 

HFK-507** Syntetisk <50 nei/nei 55 3300 2000 

Ammoniakk Naturlig 65-70 ja/ja (delvis) 0 450 
- 

Karbon- 
Naturlig nei/nei I 

dioksid 65-70 
- - 

Propan Naturlig 60 nei/ja <I 3 4500 

* 

** 

Med dette menes til hvilken øvre temperatur varmepumpen kan produsere sin varmeeffekt. 

HFK-404A og HFK-507 er egentlig ikke så godt egnet til bruk i varmepumper. 
Mediene er først og fremst beregnet til bruk i kjøle- og fryseanlegg. 

Tabell 3.1. Data for aktuelle kuldemedier til bruk i varmepumper. 
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4. Varmekilder 

Valg av varmekilde for varmepumpen er 
helt avgjørende for utforming og 
driftsresultat av varmepumpesystemet. 
Det er til dels stor forskjell i "kvaliteten" 
til de ulike varmekildene. Forståelse for 
hvordan de ulike varmekildene påvirker 
utforming og drift av varmepumpen 
synes for mange utførte 
varmepumpeanlegg å ha vært for dårlig. 
Varmepumpesystemet har dermed blitt 
galt med driftsproblemer og dårlig 
lønnsomhet til følge. 

Generelle krav til varmekilden er: 

• Varmekilden bør ligge så nær 
varmepumpen som mulig 

• Varmekilden bør ha så høy 
temperatur som mulig 

• Varmekilden må være tilgjengelig, og 
med tilfredsstillende høy temperatur 
gjennom så stor del av 
fyringssesongen som mulig 

• Varmekilden bør være minst mulig 
korrosiv og forurenset 

• Varmekilden bør ikke gi frost- eller 
rimproblemer 

l det etterfølgende er beskrevet en del 
forhold for mulige varmekilder. 
Hovedvekten er lagt på de varmekildene 
som i første rekke er aktuelle for 
varmepumper til større 
bygningskompleks. 

4.1 Sjøvann 

Sjøvann er i praksis kanskje den 
varmekilden som oppfyller de fleste 
kravene til en god varmekilde. Ulempen 
er at sjøvannet er korrosivt og kan gi 
groingsproblemer. Videre må 

varmepumpen selvfølgelig ligge i rimelig 
nærhet til sjøen. 

Langs store deler av kysten vår finnes 
sjøvann med relativt høye og ganske 
stabile temperaturer gjennom hele året. 
Temperaturen i overflatevannet variere 
riktignok ganske mye, men kommer man 
ned på dyp større enn 30-50 meter, 
svinger temperaturen lite gjennom 
vinterhalvåret. Temperaturen vil variere 
mellom ca. 5 og 10 °C, varmest om 
høsten og kaldest om våren. Går man ned 
på større dyp enn 50- 75 m, er 
temperaturen som regel nesten konstant, 
mellom 6 og 8 °C i Sør-Norge. Lenger 
nord er forholdene mer variable avhengig 
av effekten av Golfstrømmen og andre 
lokale forhold. Data for 
sjøvannstemperaturen er relativt godt 
kartlagt langs hele kysten vår. 

Som man ser gjør temperaturnivået 
sjøvannet godt egnet som varmekilde til 
varmepumper. 

Ulempen med sjøvannet er at det må 
anvendes spesielle materialer som er 
korrosjonsbestandige overfor sjøvann. 
Dette kan få forskjellige omfang 
avhengig av hvilken utforming som 
velges for varmeopptakssiden til 
varmepumpesystemet. I et direkte system 
(figur 4.1) hvor sjøvannet pumpes 
gjennom varmepumpens fordamper, må 
denne varmeveksleren ha 
sjøvannsbestandig materiale mot 
sjøvannssiden. Som regel velges titan. 
Andre materialer benyttes også siden 
titan er relativt kostbart. Titan har 
imidlertid vist seg å være det klart beste 
og vil over tid allikevel bli det billigste. I 
rørsystem, pumper og ventiler anvendes 
andre materialer som plast, syrefast stål 
og bronse. 
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1 1 1 1 !  I l l  
11111111 overrisllngsfordamper 

med selvsirkulasjon 

Figur 4.1 Sjøvannsbasert varmepumpesystem med direkte fordampersystem. 
(Kilde; Vannepumper- grunnleggende varmepumpeteknikk NTH-Si111ef Kuldeteknikk 1990) 

I indirekte system (figur 4.2) ledes 
sjøvannet til en "mellomvarmeveksler". I 
denne skjer varmeveksling mot en 
lakesløyfe som transporterer energien fra 
sjøvannet til varmepumpens fordamper. I 
slike system benyttes sjøvannsbestandige 
materialer kun frem til og i 
"mellomvarmeveksleren. 
Varmeveksleren er som regel alltid av 
platetype og i titan. I lakekretsen tilpasses 
materialvalget avhengig av varmebærer 
(vann, vann/glykolblanding ). 

Avgjørende for om direkte eller indirekte 
system skal velges, er hvor selve 
varmepumpen skal plasseres. Er 
avstanden fra sjøen relativt stor, eller 
dersom den plasseres høyere enn 7-8 m 
over havflaten, velges som regel indirekte 
system. Ved lang avstand kan 
rørkostnadene reduseres ved å benytte 
større temperaturdifferans i varmeuttaket 
ved varmepumpen. Sirkulert mengde går 
da ned. For stor høydeforskjell medfører 
at pumpehøyden for sjøvannet ikke kan 
gjenvinnes. Dette gir et energitap i form 
av økt pumpearbeid. Det finnes 
eksempler på sjøvannsbaserte 

varmepumper hvor sjøvannet pumpes 
opp til varmepumper plassert mer enn 20 
m over sjøvannsnivået. Her vil 
systemløsning med egen 
sjøvannsvarmeveksler mot en 
kuldebærerkrets frem til selve 
varmepumpen av flere grunner være en 
bedre løsning. 

Hvilken sjøvannstemperatur som bør 
legges til grunn ved dimensjoneringen av 
varmepumpen, vil som nevnt være 
avhengig av hvor sjøvannsinntaket 
lokal i seres. Av hensyn ti I ønsket om 
minst mulig groing og høy 
sjøvannstemperatur i brukstiden, legges 
inntaket så dypt som praktisk/økonomisk 
mulig. Grunnere dyp enn 30 m anbefales 
ikke. Helst bør inntaket være ned mot 50 
meller dypere. Da er groingsproblemene 
kraftig redusert og sjøvannstemperaturen 
er rimelig høy gjennom hele 
fyringssesongen. 5 til 7 °C kan da gjerne 
legges til grunn. Sjøvannet nedkjøles 3 til 
5 grader. Velges 4 grader, gir dette et 
sjøvannsbehov på 0,6 liter/sekund (eller 
2,1 m3/time) for hver 10 kW varmeytelse 
man skal hente ut av sjøvannet. 
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Figur 4.2 Sjøvannsbasert varmepumpesystem med indirekte fordampersystem. 
(Kilde: Varmepumper - grunnleggende varmepumpeteknikk NTH-Sintef Kuldeteknikk 1990) 

For detaljutforming av sjøvannssystemet 
(inntakssystem, pumpeoppstilling osv.) 
må det henvises til spesiallitteratur. /3/ 

Et annet system for å hente varme fra 
sjøvannet er å benytte en sjekollektor. 
Varmeveksleren er som regel bygget opp 
av sjøvannsbestandige plastrør, enten i 
passende kveiler, eller lagt ut "metervis" 
på sjøbunnen sikret med lodd og 
eventuell annen beskyttelse. Inne i rørene 
sirkulerer en lake som er frostsikker til 
ca. -15 °C. Laken ledes til varmepumpen 
som ved varmeuttak kjøler ned laken før 
denne påny sirkulerer gjennom 
kollektoren. 

Systemet er på mange måter enkelt og til 
dels billig. Ulempene er å finne i 
driftstekniske forhold. Kollektoren må tas 
opp og renses med jevne mellomrom for 
groe etc. Dernest kan kollektoren bli 
ødelagt på grunn diverse "sjøaktiviteter". 
Kollektorsystemet plasseres gjerne der 
sjøvannet er grunt. Dermed blir 
sjøvannstemperaturen lav i vinterhalvåret. 
Sjøvannet kan endog fryse, eller bli så lav 
at det fryser is på selve kollektorslangene. 
Da reduseres varmeuttaket vesentlig, og 
temperaturen i lakekretsen blir meget lav. 
Varmepumpen får for liten varmetilførsel 

til fordamperen og med et mye lavere 
temperaturnivå enn forutsatt. Kanskje må 
den stoppe helt. 

Varmeoverføri ngseffekti vi teten ti I 
plastrørene i kollektoren er ganske dårlig. 
Dermed medgår det relativt mye rør for å 
oppta sjøvannsvarmen. Det er gjerne de 
mindre sjøvannsbaserte 
varmepumpeanleggene (50-100 kW) som 
er aktuelle for denne type 
varmeopptakssystem. 

4.2 Ferskvann og elvevann 

Vann fra innsjøer og elver er også mulige 
varmekilder for varmepumpen. I 
motsetning til sjøvannet er temperaturen 
på vannet klart lavere, spesielt for 
elvevann og mindre eller grunne innsjøer. 
Her kan temperaturen være mellom 0 og 
I °C store deler av fyringsperioden, eller 
vannet har frosset til is. Under slike 
forhold er det ikke i praksis mulig å hente 
ut varmeenergi til varmepumpens 
fordamper. 
For større og dype innsjøer vil det være 
mulig å hente vann med temperatur rundt 
4 °C i store deler av fyringsperioden. 
Dette kan utnyttes i en varmepumpe på 
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samme måte som for de sjøvannsbaserte 
(figur 4.1. og 4.2). Man må imidlertid ta 
hensyn til at temperaturnivået er noe 
lavere, og at ferskvann fryser ved 0 °C, 
mens sjøvann først fryser rundt -2 °C alt 
avhengig av saltinnholdet. Utfrysing av 
ferskvann gir i praksis også en større 
sprengvirkning enn for sjøvann. 

Der man er redd for at vannet kan fryse, 
er en mulighet å legge ut et 
kollektorsystem som beskrevet for 
sjøvann. Kollektoren overdimensjoneres i 
det man påregner at det vil skje en 
utfrysing av vann rundt kollektorrørene. 
Det er da viktig med god forankring ved 
bruk av betonglodd. 

Elvevann er generelt ikke så godt egnet 
som varmekilde. Dersom det ikke er store 
utslipp av spillvarme til elven, eller det 
slippes ut store mengder fra kraftstasjoner 
som holder 3-4 °C, så blir temperaturen 
på vannet gjennom fyringssesongen ofte 
mellom 0,0 og 0,5 °C . Det er altså ikke 
mulig å hente ut noe varme uten at vannet 
fryser. Et annet forhold er at elvevann i 
perioder kan være meget forurenset av 
partikler (sand og grus). Dette skaper 
vanskeligheter for pumper, rør, ventiler 
og varmevekslere. 

Man kunne tenke seg å basere 
mesteparten av varmeuttaket ved at man 
lot vannet fryse til is. Slik løsning har 
vært forsøkt, men dessverre uten særlig 
suksess. Ett av problemene var knyttet til 
avhending og borttransportering av isen. 
Det er i seg selv ikke så vanskelig, men å 
få dette til uten store investeringer har 
ikke lykkes. 

Bruk av ferskvann kan være egnet som, 
varmekildefor varmepumper. Imidlertid 
kan temperaturen lett bli så lav at det er 
lite varme å hente ut av vannet før dette 
fryser. Forutsetningen er som regel at 
vannet tas fra en større og dyp innsjø. 

4.3 Uteluft 

Varmekilden med størst tilgjengelighet er 
uteluft. Derfor er det mange 
varmepumper, både små og store, som 
anvender denne varmekilden. Luften er 
alltid tilgjengelig og enkel å transportere 
ved bruk av vifter. Ulempen er først og 
fremst at lufttemperaturen avtar i takt 
med økende oppvarmingsbehov. Dermed 
blir forholdene for varmepumpen gradvis 
dårligere etter hvert som kravet til avgitt 
varmeeffekt øker. 

Luft har lav varmekapasitet og tetthet. 
Dette medfører tilsvarende stor luftstrøm 
ved varmeuttak. Nedkjøling av luft med 
temperatur 5 ° C o g  relativ fuktighet på 
50 % til ca 1 °C, krever en luftstrøm på 
700-800 m3/time pr kW opptatt 
varmeeffekt. 

Varmeoverføri ngsegenskapene er også 
dårlige for luft. Konsekvensen er at 
varmevekslerflaten mot luftsiden blir 
stor. Varmeveksleren tar således mye 
plass og kan i en del tilfeller bli relativt 
kostbar. Materialvalget er enklere enn for 
sjøvann. Rørene er som oftest i kobber 
eller stål, mens lamellene som regel er i 
aluminium eller stål. 

Under nedkjøling vil luften vanligvis 
felle ut vann. Når temperaturen på 
kjøleflaten er lavere enn 0 °C, og det vil 
den være ved lavere utelufttemperatur 
enn 3-5 °C, vil vannet fryse ut på selve 
kjøleflaten i form av is og rim. Dette 
reduserer effektiviteten til 
varmevekslerflaten betydelig. Avtining 
av kjøleflaten må derfor gjøres med 
passende intervaller. Slike 
avtiningssystem kan gjøres på flere 
måter, i første rekke basert på elektriske 
varmestaver eller bruk av varmepumpens 
egen varmeproduksjon. Uregelmessig 
drift av varmepumper med uteluft som 
varmekilde skyldes ofte uhensiktsmessig 
utforming av avtiningssystemet. Særlig 
har dette vært tilfellet for importerte 
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varmepumper som ikke har vært bygget 
for bruk under norske klimaforhold. 

En annen feil som ofte går igjen, er at 
varmepumpen tvinges til drift med for 
lave utelufttemperaturer i kombinasjon 
med krav om høyt temperaturnivå på 
avgitt varme. Temperaturløftet blir stort 
med redusert effektivitet for 
varmepumpen og i verste fall havari på 
grunn av høye trykkforhold og termiske 
belastninger for kompressorene. 

Ved vurdering av uteluftbaserte 
varmepumper er det meget viktig å utrede 
varmepumpens driftsforhold gjennom 
hele fyringsperioden. Den store 
variasjonen i temperaturforholdene både 
på varmeopptaks- og 
varmeavleveringssiden gir stort spenn i 
driftsbetingelser som igjen påvirker 
varmepumpens kapasitet og effektfaktor. 

Mange har en ganske negativ holding til 
bruk av uteluft som varmekilde. Noen 
bygger dette på erfaringer de selv har hatt 
med denne type varmepumper. Det er i så 
fall forståelig, selv om kanskje 
hovedårsaken var å finne i galt utformet 
varmepumpeanlegg. Men generelt å 
hevde at uteluft er lite egnet er ikke 
riktig. Mange steder i Norge, spesielt 
kystklima på Sør- og Vestland, er 
lufttemperaturen sjelden lavere enn O 0C. 

På slike steder kan uteluftbaserte 
varmepumper være meget effektive og 
pålitelige. Andre steder hvor 
lufttemperaturen er en god del lavere, må 
man være nøyere med analyse og 
gjennomregning for å kunne fastslå om 
en mulig uteluftbasert varmepumpe kan 
være aktuelle eller ikke. 

4.4 Ventilasjonsluft- Avtrekksluft 

Avtrekksluften i ventilasjonsanlegg 
holder jevn og høy temperatur gjennom 
hele fyringsperioden. Slikt sett er den 
interessant som varmekilde for en 

luftbasert varmepumpe. Men også for 
denne varmekilden er det begrensninger. 

Dersom man har med et balansert 
ventilasjonsanlegg å gjøre, må 
varmepumpen i så fall tilpasses for 
oppvarming av tilluften. Varmebehov til 
andre formål i bygget kan vanskelig 
dekkes av denne varmepumpen. 
Varmepumpen bygges derfor i 
tilknytning til ventilasjonsaggregatet med 
fordamper i avtrekksluften og 
kondensator i tilluften. Temperaturløftet 
for varmepumpen blir moderat med høy 
og stabil effektfaktor. 

Lønnsomheten for et slikt 
varmepumpesystem, eller egentlig 
varmegjenvinningssystem, blir som regel 
dårligere enn bruk av ordinære 
varmegjenvinnere (roterende eller 
væskebaserte). Disse er langt billigere i 
anskaffelse, men gir ikke så stor 
gjenvinningsgrad. Annerledes blir det 
dersom varmepumpen også kan 
reverseres og benyttes til kjøling av 
tilluften om sommeren. Tar man 
utgangspunkt i anlegget som et 
nødvendig kjøleanlegg, og kun legger til 
grunn merkostnaden for å få anlegget 
reversibelt i lønnsomheten for 
varmepumpedriften, blir lønnsomheten 
for varmepumpen god. 

Det finnes flere produsenter av slike 
anlegg, som har blitt ganske populære 
blant en del byggherrer. I flere av disse 
anleggene er det også inkludert roterende 
varmegjenvinnere! 

4.5 Varme fra grunnen 

4.5.1 Generelt 

Det finnes flere metoder for å hente opp 
energi fra grunnen. Man kan skille 
mellom geovarme, som er vulkansk 
energi fra jordens indre, og varme fra den 
ytre jordskorpen som egentlig er 
so/produsert varme. 
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I denne veileder behandles ikke 
geovarme. Hos oss må vi bore svært dypt 
for å finne interessante temperaturnivåer 
og energimengder, noe som blir meget 
risikofylte prosjekter, og som bare kan 
være aktuelle i spesielle tilfeller. På 
Island kan derimot geovarme hentes ut 
nærmest i dagen. Temperaturnivået er 
høyt og kan utnyttes direkte som regel 
uten bruk av varmepumpe. 

Fra den ytre jordskorpen (0 til 200 m) 
kan vi hente varme fra grunnvann, som 
bergvarme eller jordvarme. Vanligvis 
benyttes en av disse i det enkelte tilfellet, 
men det er ikke noe i veien for å 
kombinere disse i gitte situasjoner. Alle 
har det til felles at det er solen som 
tilfører energien vi "tapper" ut ved 
grunnvann, eller ved at vi senker 
temperaturen på og/eller fryser grunnen 
lokalt om vinteren som så varmes opp 
tgJen om sommeren. 

4.5.2 Strategi 

Tidlig i skisse- eller forprosjektet bør det 
utarbeides en strategi for hvordan man 
skal gå frem for å avklare hvilken varme- 
eller energikilde som er aktuell. 
Varmekildens godhet har avgjørende 
betydning for varmepumpens rentabilitet. 
Ofte er det ikke gitt hva man skal velge. 
Dette kan bare avklares gjennom 
nærmere undersøkelser. Det er nødvendig 
å benytte ekspertise fra geoteknisk eller 
hydrogeologisk miljø for å utforme den 
riktige strategi. Disse må samarbeide med 
rådgivende ingeniør for sammen å finne 
frem til et fornuftig opplegg. 

Ved bruk av jordvarme er det noenlunde 
greit å forutsi nødvendig omfang av 
varmeopptaksdelen (kollektoren). Ved 
bergvarme spørs det om borehullene er 
helt "tørre", eller om det stadig er 
utskifting av grunnvann som medfører at 
borehullet ikke fryser ut. Dette gir 
vesentlig bedre forhold, og man kan klare 
seg med færre borehull. Med grunnvann 
er det ikke mulig på forhånd å si hvor 

omfattende grunnvannsbrønnene vil bli. 
Er man heldig, kan det tas ut tilstrekkelig 
grunnvann fra få brønner, hvilket 
selvfølgelig gir den laveste kostnaden på 
etablering av energikilden. Dette må 
utprøves etter nærmere prosedyrer. 

Visse overslag kan gjøres på forhånd ved 
kunnskap om strukturen på jordsmonnet 
og berggrunnen. På tidlig stadium bør det 
innhentes geoteknisk ekspertise for å få 
en formening om forholdene på det 
aktuelle stedet. Ofte foreligger det 
geologiske kart, og det kan være utført 
undersøkelser eller prosjekter i området 
tidligere. Dette kan være god nok 
grunnlag til å legge strategi for etablering 
av energikilde. 

Kartlegging av energikilden kan meget 
vel foregå i trinn, hvor erfaring fra 
prøveboring og prøvepumping 
bestemmer de neste skritt i 
undersøkelsen. Prøvehullene bores slik at 
de senere vil inngå i det endelige 
energibrønnsystemet. 

4.5.3 Grunnvann 

Grunnvann kan hentes opp fra 
vannførende tøsavsetninger eller fra 
oppsprukkede fjellmasiver. Forekomst av 
grunnvann varierer meget, og det er ikke 
mulig på forhånd å si hvordan og hvor 
meget man kan hente ut. Rike 
grunnvannskilder finnes gjerne i store 
grunnvannsbassenger og nær elveleier og 
strandbelter. Fjell i Norge er generelt lite 
porøse. Det er derfor en betingelse at 
fjellet er oppsprukket, og at borehullet 
kommuniserer med disse sprekkene. 
Utstyret blir noe forskjellig ved 
opphenting av grunnvann fra løsmasser 
og fra fjell, men prinsippet med å etablere 
brønner med nedsenkede pumper i hvert 
hull er normalt måten det gjøres på. 

Grunnvann er generelt en god 
varmeikilde. Temperaturen varierer noe 
med årsmiddeltemperaturen på stedet, 
med dybden vannet hentes ut fra og andre 
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spesielle lokale forhold. Ved større dyp 
enn I 0-15 m er temperaturen nær 
uavhengig av årstiden og tilsvarer 
årsmiddeltemperaturen på stedet. Vanlige 
temperaturer i Norge er mellom 4 og 9 
°C, ofte 6 - 8 °C. Ved varmeuttak i 
varmepumpen kjøles grunnvannet 
normalt ned til J til 2 °C. Hvor nær man 
kan komme frysepunktet er avhengig av 
varmevekslerens utførelse. 

Dersom det forutsettes at nedkjølingen av 
vannet er 5 grader, utgjør 
grunnvannsbehovet ca. 0,5 liter/sekund 
(eller 1,8 m3/time) for hver IO kW 
varmeytelse man skal hente ut av 
grunnvannet. 

Grunnvannstemperaturen er noenlunde 
konstant året rundt hvilket øker kvaliteten 
på energikilden i forhold til mange andre 
energikilder. På grunne dyp og ved elve- 
eller strandbredder kan kaldt vanntilsig 
vinter og vår ha en viss innflytelse. Ved 
store vannuttak kan også temperaturen 
synke noe dersom det strømmer ned kaldt 
overflatevann. 

Vannmengden kan ofte økes betydelig 
ved trykking av brønnen. Ved dette åpnes 
sprekker og borehullet kommuniserer 
med større områder rundt dette. Ved 
større anlegg blir det ofte aktuelt å bore 
flere hull. Aktuell dybde vurderes i hvert 
tilfelle. 

Vannkvaliteten har også betydning for 
utforming av varmepumpesystemet og 
materialvalg. Denne må undersøkes etter 
noen tids prøvepumping. Man må sikre at 
varmevekslerene ikke tilstoppes og at 
korrosjon forhindres. Det er gjerne 
forekomst av jern, mangan, kalk og 
svovel. Inntrenging av sjøvann kan også 
forekomme. 

Grunnvannet er som regel tilstrekkelig 
kaldt til at det også kan nyttes direkte til 
kjøling av ventilasjonsluft og 
varmebelastede rom i bygninger. Dermed 
kan installasjon av tradisjonelle 
kjøleanlegg til bruk om sommeren 
utelates. En slik Løsning sparer både 
investeringer og mye energi. 

I r 0: 
1 vannepumpe 

• rorbruksbrønn • • reslrkulasjonsbrønn • •Indirektesystem• 

Figur4.3 Forskjellige varmeopptakssystemer for brønner. 
(Kilde: Varmepumper - grunnleggende varmepumpeteknikk NTH-Sintef Kuldeteknikk 1990) 
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Grunnvannet kan pumpes opp og ledes til 
overvannssystem, bekk eller annet egnet 
avløp. Dette kallesforbruksbrønn (figur 
4.3). Dette er vanlig der det kan pumpes 
opp tilstrekkelige mengder uten at 
vannstanden synker under et gitt nivå. 
Dersom dette inntreffer, må vannet 
resirkuleres, og vi snakker om 
resirkulasjonsbronner (figur 4.3). Vannet 
ledes da tilbake til samme brønn. 
Temperaturen i brønnen synker, og det 
hentes ut energi ved at vannet og fjellet 
rundt hullet kjøles ned. Varmeuttaket 
begrenses ved at vannet ikke må fryse. 

Det kan også bores infiltrasjonsbranner 
hvortil avløpet ledes. Hensikten er da at 
disse brønnene skal ha kommunikasjon 
gjennom sprekker i fjellet med 
uttaksbrønnene. Således vil en større del 
av fjellmassivet delta i 
energiomsetningen og grunnvannstanden 
blir som før. Det vil også være et større 
område som infiltreres av 
grunnvannsstrømmer, og dette gjør at 
energiuttaket kan økes betydelig i forhold 
til resirkulasjonsbrønner. 

Man skal overvåke hvordan 
grunnvannstanden endrer seg. Endring av 
denne kan føre til setninger som igjen kan 
medføre bygningsmessige problemer. 
Mulig reduksjon av vanntilførselen til 
eksisterende varmepumper eller brønner i 
området må også kartlegges på forhånd. 

En variant av dette er energibrønnsystem 
der man borer fire hull med passende 
avstand i et kvadrat for opptak av 
grunnvann, og et hull i senter av 
kvadratet for tilbakeføring av vann. 
Hullene, som kan være f .eks .  I 00 m 
dype eller mer, kan trykkes for hver 5 til 
IO m dybde. Meningen er at det skal 
oppstå kommunikasjon mellom brønnene 
og at en større del av fjellmassivet skal ta 
aktiv del i varmevekslingen. Ved større 
energibehov kan man etablere flere slike 
systemer og kople disse sammen opp mot 
varmepumpen. 

4.5.4 Bergvarme 

Dersom det etter en del boring og 
prøvepumping viser seg at borehullene 
ikke kan gi nok varme ved direkte bruk 
av grunnvannet, bør borehullene være 
lokalisert slik at de kan benyttes til uttak 
av bergvarme. Ved bergvarme kjøles 
fjellmassivet rundt borehullene ned om 
vinteren, og det varmes opp igjen om 
sommeren ved varmetilførsel fra 
omkringliggende fjellmasser og vannårer. 
Det er også mulig å fremskynde denne 
utviklingen ved å tilføre varme til 
borehullene om sommeren (se nedenfor). 

Det bores tilstrekkelig mange og 
passende dype hull, og passende spredt 
slik at de når et så stort fjellmassiv som 
mulig. I disse borehullene nedsettes en 
kollektor (figur 4.3 "indirekte system") 
som består av to plastrør med et hult 
bunnlodd nederst som forbinder de to 
rørene. Rørene fylles opp med en egnet 
lake eller kuldebærer som har et 
frysepunkt på ca - 15 °C. Vanlig benyttet 
er en blanding av etylenglykol og vann 
("frostvæske"). Der det er viktig at 
grunnvannet ikke forurenses ved 
lekkasjer, bør det brukes en lake som ikke 
er giftig, f. eks. etanol og vann. Laken 
kjøles passende ned i varmepumpen og 
sirkuleres gjennom borehullene hvor den 
varmes opp igjen. 

Det er sjelden borehullene er helt tørre. I 
så fall bør hullet fylles opp med vann. 
Vannet omkring kollektoren leder varmen 
bedre enn luft, og leder varme fra fjellet 
frem til den kalde kollektoren. Når 
fjellmassivet er tilstrekkelig nedkjølt, vil 
vannet begynne å fryse. Systemet 
fortsetter å gi varme til kollektoren, men 
effekten avtar til dels betydelig. Der det 
er stor vanninfiltrasjon i borehullet vil 
vannet ikke fryse. Da har man en meget 
god varmekilde, og det kan selvfølgelig 
benyttes færre borehull enn ved tørre 
hull. 
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Ved sirkulasjon av laken om sommeren 
gjennom et uteluftsbatteri, kan fjellet 
varmes opp hurtigere og til en høyere 
temperatur. En slik løsning har bare 
hensikt der borehullet fryser om vinteren. 
Ellers er det for stor vanninfiltrasjon til at 
dette vanligvis kan gi noen 
akkumulerende effekt av varmelagringen 
i borehullet. 

En egen kol lektorkrets betyr at 
varmeoverføringen mellom borehull og 
varmepumpe blir indirekte. Dette byr på 
den fordel at det ikke spiller noe rolle 
hvilken vannkvalitet man har. Videre får 
man heller ingen innvirkning på 
grunnvannstanden. Ofte blir nødvendig 
energi til drift av sirkulasjonspumper 
også redusert. Ulempen er at det 
introduseres en mellomkrets som betinger 
et temperaturtap, som igjen fører til 
redusert effektfaktor for varmepumpen. 
Temperaturtapet oppstår ved at 
kollektorkretsen må ha et lavere 
temperaturnivå enn borehullet. Dette må 
varmepumpen tilpasse seg ved at den 
"starter" på et lavere temperaturnivå. 

Mulig varmeopptak i kollektorbronnen er 
langt mindre enn i grunnvannsbrønnen. 
Utnyttelse av bergvarme medfører 
således vesentlig større borekostnader 
enn ved grunnvannsbrønner. Derfor er det 
naturlig å bore slik at grunnvannsbrønner 
kan nyttes om det finnes nok grunnvann, 
og dersom det ikke er tilfellet, at man 
fortsetter boringen for etablering av et 
system med bergvarme. 

Avhengig av brønnens beskaffenhet kan 
man regne med et energiuttak på 200-300 
kWh i året for hver meter av brønnen. 
Dimensjonerende effektuttak kan være 
30-40 W pr meter. 

4.5.5 Jordvarme 

som ved bergvarme, men kollektoren 
graves ned i jorden i passende dyp (0,5 - 
1,0 m) og med passende avstand (1,5 - 
2,0 m). Gjennom kollektoren pumpes en 
lake eller kuldebærer som opptar varme 
fra jordsmonnet. Den energimengden 
som kan tas ut, er avhengig av 
jordsmonnet. Etter oppstart av 
varmepumpen om høsten synker 
temperaturen i jorda nærmest slangen 
forholdsvis fort. Snart når man 
frysepunktet, og is dannes på slangens 
overflate. Derved utløses vannets 
frysevarme som er den vesentligste 
energidelen. Frysesonen brer seg ut fra 
slangen. Fuktig grunn gir derfor mulighet 
for uttak av større varmemengde pr. 
volum masse enn tørr grunn. Myr og leire 
er derfor velegnet, mens silt og grus/sand 
gir mindre uttak. De lokale klimatiske 
forhold er også av betydning for 

. . . 
oppmagasmenngen av energi om 
sommeren. 

Det øvre laget av jordoverflaten blir fort 
oppvarmet av uteluft og sol om våren, 
men nede på ca 1,0 m dyp vil det ta lang 
tid å smelte og varme opp massene. For 
planter med større rotsystemer og dype 
røtter kan forholdene bli endret til det 
verre. Bruk av jordvarmekollektor krever 
tilgang til områder som lett kan graves 
opp. 

Opptatt varmeeffekt gjennom kollektoren 
kan regnes til kun I 0-30 W pr meter 
plastrør avhengig av jordsmonnet. For et 
uttak på IO kW trenger man mellom 300 
og 500 m rør, som igjen beslaglegger et 
areal på mellom 500 og 1.000 m2. Som 
man skjønner, benyttes jordvarme gjerne 
til mindre anlegg, f. eks. eneboliger. For 
større varmepumper er denne løsningen 
vanligvis uaktuell. 

Ved bruk av jordvarme utnytter man 
varmeenergi som er opplagret i det øvre 
jordlaget om sommeren. Man benytter da 
indirekte varmeopptak på samme måte 

4.6 Spillvarme fra industri 

Spillvarme fra forskjellig industri kan 
være egnet som varmekilde for 

************************************************************************* 
- 31 - 



Varmepumpeveileder KAP4 
************************************************************************* 

varmepumpe. Forutsetningen er at krav til 
temperaturnivå og tilgjengelighet kan 
oppfylles. Spillvarmeutslipp skjer som 
regel via luft (kjøleluft) eller vann 
(kjølevann, vaskevann). I mange bedrifter 
er utslippsmengdene betydelige, og man 
kan undres over hvorfor det ikke er 
gjennomført relativt enkle 
gjenvinningstiltak i selve bedriften. 

Man vil finne ulike holdninger i 
bedriftene til å selge eller "avse" 
spillvarme. Under alle omstendigheter er 
kravet at gjenvinningen ikke på noen 
måte influerer på eller forstyrrer 
bedriftens produksjonsprosesser. Slik 
hensyn kan oppfylles i mange tilfeller. 

Temperaturnivået man ofte finner i 
spillvarmeutslipp er i området 25 til 50 
°C, både for luft og vann. 
Temperaturnivået kan dessuten variere 
med årstiden og i løpet av et døgn. Stor 
variasjon kan det også være for 
tilgjengelig varmegjenvinningseffekt over 
året og gjennom et døgn for eksempel 
dersom det bare er produksjon på dagtid. 
I helger kan det videre ikke være 
produksjon med tilhørende 
spillvarmeutslipp. 

Spillvarmeutslippet skjer ofte via et 
medium som inneholder partikler og 
annen forurensning. Dette kan kreve at 
spesiell rensing før varmeopptak er 
nødvendig. Kanskje må spesielle 
varmevekslere velges for varmepumpen. 

Selve varmepumpen må ligge så nær 
spillvarmeutslippet som mulig, ellers blir 
kostnadene til overføringssystem i form 
av rørnett, pumper osv. gjerne for store til 
at varmepumpen blir lønnsom. 

Problemstillingen er ofte mange når det 
gjelder bruk av varmepumpe i forbindelse 
med spillvarme. Men der forholdene 

ligger til rette for det, kan varmepumpe 
være meget Lønnsomt. Oppfordringen er 
allikevel at man i større grad undersøker 
mulighetene for å anvende 
spillvarmeutslipp til varmepumper. 

4.7 Avløpsvann 

Avløpsvann utnyttes også som 
varmekilde til varmepumper. I dag 
finnes flere varmepumper basert på enten 
urenset eller renset avløpsvann. 
Både temperatur og vannstrøm varierer 
en del over året, også i fyringssesongen. 
Om høsten er temperaturen rundt 10-12 
°Cog  faller gradvis til 6-7 °C om våren. 
Temperaturen kan i perioder bli enda 
lavere ved store nedbørsmengder eller 
ved stor snøsmelting. Allikevel vil 
temperaturen på avløpsvannet 
gjennomgående gi mulighet for god 
varmefaktor for varmepumpen. 

Erfaringer viser nok at det er renset 
avløpsvann som eventuelt må benyttes. 
Urenset vann i offentlige avløpsnett 
krever meget spesielle Løsninger og til 
dels omfattende driftsrutiner. 

Ved bruk av renset avløpsvann må altså 
selve varmepumpen befinne seg i rimelig 
nærhet til selve renseanlegget. Av denne 
grunn er det rent unntaksvis at 
omkringliggende bygningsmasse kan 
nyttiggjøre denne varmekilden. 
Varmepumper basert på avløpsvann 
kommer derfor først og fremst ti I 
anvendelse i rensestasjonens egne 
bygningsmasser. 

I Norge finnes for tiden ett større 
varmepumpeanlegg som utnytter varme 
fra urenset avløpsvann til 
fjernvarmesystem. I Sverige er det mange 
slike varmepumpesystem. 
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5. Organisering av varmepumpeprosjekt og drift av anlegget 

Varmepumpeprosjekt av noe størrelse 
krever god og riktig organisering fra 
forprosjekt/utredningsfase ti 1 
ferdigstillelse og utprøving. Det samme 
gjelder for selve driftsfasen hvor 
varmepumpen skal vise at den fungerer 
som forutsatt og gir de besparelser mm. 
som var lagt til grunn i 
lønnsomhetsberegninger. 

Varmepumpesystem krever spesiell 
kompetanse fra flere fagfelt. Det er 
sjelden at all slik nødvendig kompetanse 
er samlet hos en enkelt rådgiver eller ett 
enkelt rådgiverfirma, en leverandør osv. 
Utfordringen blir således å finne frem til 
en egnet gruppe aktører som gjennom 
samarbeid kan skape et godt 
varmepumpean legg. 

I mange av de prosjekt som har vist seg 
problemfylte og ikke svart til 
forventningene er en hovedårsak at 
organiseringenfor prosjektet har vært 
mangelfull og at prosjektdeltagerne har 
hatt for dårlig kompetanse. 

5.1 Hvordan gå frem for å sikre 
gode prosjekter 

Utgangspunktet for å sikre et godt 
prosjekt ligger hos byggherren. Alle 
beslutninger som tas faller før  eller senere 
tilbake på byggherren. Derfor må 
byggherren etablere et apparat med 
aktører som er kompetente til å utføre de 
oppgaver de pålegges. For å få til dette 
kreves en del arbeid fra byggherrens side. 
For et potensielt varmepumpeprosjekt 
kan tenkes følgende fremgangsmåte: 

I. Studer om muligheter for anvendelse 
av varmepumpesystem synes å være 
til stede. 

2. Kontakt mulige lignende 
installasjoner for å høre om 
forskjellige erfaringer som har vært 
gjort, hvilke firma har vært benyttet 
osv. 

3. Gjør mulige justeringer på bakgrunn 
av andres erfaringer. 

4. Ta stilling til noen viktige kriterier 
som skal gjelde for eventuell bruk av 
varmepumpesystem 
(lønnsomhetskrav, "verdsettelse" av 
energisparing ut i fra miljøhensyn 
osv.). 

5. Søk kontakt med aktuelle 
rådgiverfirma. Vær nøye i 
vurderingen av kompetanse og 
referanser som firmaene oppgir å 
inneha (se underkapittel 5.2). 

6. Sett sammen en rådgivergruppe som 
synes å passe for prosjektet. Denne 
kan eventuelt senere utvides dersom 
det først skal gjennomføres et mer 
begrenset forprosjekt. 

7. Rådgivergruppen gjennomfører så 
vanligvis et forprosjekt (se kapittel 
15). Dette kan danne rimelig godt 
grunnlag for eventuelt å realisere 
prosjektet. Det kan da være 
nødvendig å utvide rådgivergruppen 
slik at mer inngående kompetanse på 
enkelte felt ivaretas. Nødvendig 
underlag slik at potensielle 
leverandører kan gi utfyllende tilbud 
utarbeides. 

8. Garantivillkår overfor leverandørene 
må nøye defineres (kapasiteter, 
effektfaktorer, drifts tilgjengelighet 
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og garantitid). 

9. Inngitte tilbud vurderes. Det må 
legges stor vekt på å sammenligne 
de økonomiske konsekvenser ved de 
ulike tilbudene. Tilbudet med lavest 
innkjøpspris kan gi vesentlig høyere 
driftskostnader enn andre tilbud. 
Således kan det dyreste i innkjøp 
over tid bli det billigste. 

I 0. Etter ferdigstillelse gjennomføres en 
utprøving og sluttkontroll av det 
leverte utstyr. Det er hensiktsmessig 
at det gjennomføres en periode med 
"prøvedrift", ofte tre måneder, før 
endelig overtagelse finner sted. 
Hensikten med dette er at eventuelle 
feil, mangler eller uregelmessigheter 
skal kunne avdekkes før byggherren 
formelt overtar driftsansvaret for 
varmepumpesystemet. Først da 
begynner garantitiden å løpe. For 
varmepumper bør den være minst tre 
år. 

11. Sørge for at driftsrutiner og 
overvåkingssystemer fungerer som 
de skal,før formell overtagelse, og 
at driftspersonell har tilstrekkelig 
kompetanse. Etablere 
hensiktsmessig serviceavtale med 
relevante leverandører av utstyr som 
krever systematisk vedlikehold. 

12. Etablere rutiner hvor driftsdata for 
varmepumpesystemet benyttes til å 
vise lønnsomhet og 
energi besparelser. 

5.2 Organisering av VP-prosjekt 

Varmepumpeprosjekt av noe omfang 
kreve kompetanse fra forskjellige fagfelt. 
Derfor vil det være riktig å sette sammen 
en gruppe med deltagere som har særlig 
kompetanse innenfor 
varmedistribusjonssystem, fyringsanlegg 
(olje/el) og varmepumpeteknikk. Dersom 

VP-systemet anvender et 
varmeopptakssystem basert på sjøvann, 
ferskvann eller grunnvarme, vil det høyst 
sannsynlig også være behov for å utvide 
rådgivergruppen med personer som 
innehar spesiell kompetanse i tilknytning 
til dette. 

Utfordringen er derfor i stor grad å finne 
frem til kompetente personer innenfor 
relevante fagfelt for deretter å sette 
sammen en godt kvalifisert 
rådgivergruppe. Selve organiseringen av 
gruppen med hensyn til arbeidsdeling, 
ansvar osv. må finne sin løsning fra 
prosjekt til prosjekt. Det er imidlertid 
viktig at byggherren har en "juridisk" 
kontraktspartner å forholde seg til. Altså 
vil det i praksis enten måtte etableres et 
arbeidsfellesskap, eller at ett av 
konsulentfirmaene er hovedansvarlig med 
de andre som respektive 
underleverandører. 
For dette må det være klarhet vedr. 
kontraktsmessige og juridiske forhold. 

5.3 Alternative løsninger for bruk 
av varmepumpe 

Ofte vil det være ganske innlysende 
hvilken varmepumpeløsning, eller 
varmepumpesystem, det er mest 
hensiktsmessig å installere. Kun i få 
tilfeller kan det være nødvendig å vurdere 
to-tre alternativer. I en del tilfeller ser 
man at det blir utredet 
varmepumpesystem i mange forskjellige 
varianter. Dette er som regel bortkastet 
tid. De som har god kompetanse innenfor 
varmepumpeteknikken behøver ikke å 
vurdere så mange alternativ for å komme 
frem til den systemløsning som er best 
egnet. Tid og ressurser anvendes i første 
rekke for å ivareta optimal 
dimensjonering, god driftsregularitet, 
gode reguleringsegenskaper, rasjonell 
gjennomføring av prosjektet osv. 

Der reelle alternativer foreligger, må det 
gjøres inngående analyser, beregninger 
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og simuleringer før man kan trekke riktig 
konklusjon. I neste punkt er det vist enkle 
sjekklister for viktige punkter i slike 
vurderinger. 

5.4 Rådgiverens, leverandørens og 
driftspersonalets kompetanse 

Krav om kompetanse har vært nevnt 
flere ganger. For byggherren er det viktig 
i første rekke å få fastlagt rådgiverens 
kompetanse. Leverandørens kompetanse 
er selvfølgelig også viktig, men 
vurderingen av denne kan byggherren 
nettopp få gjennom en kompetent 
rådgiver. 

Byggherrens egen kompetanse må heller 
ikke glemmes, spesielt der det er aktuelt 
med større og relativt komplekse 
varmepumpesystem. Den daglige driften 
vil byggherren selv være ansvarlig for, 
enten dette ivaretas av eget personell 
eller som innkjøpt tjeneste. 

5.4.1 Rådgiver 

tilhørende system 

• kunne fremvise fyldig 
dokumentasjon for tidligere relevant 
utført arbeid 

• ha "Sentralgodkjennelse" innenfor 
relevante klasser og funksjoner i 
henhold til Plan- og bygningsloven 
(PBL) 

5.4.2 Leverandør 

For leverandøren gjelder : 

• kjenne godt til relevante lover, 
forskrifter, standarder og normer som 
i en eller annen grad berører 
prosjektering, produksjon, 
installasjon, drift og vedlikehold av 
varmepumper med tilhørende system 
og inneha de nødvendige 
godkjennelser 

• være i stand til å utføre service og 
vedlikehold på det utstyr som leveres 

Rådgiveren bør i hovedtrekk inneha 
følgende bakgrunn : 

• ingeniør- eller 
sivilingeniørutdannelse med retning 
innenfor varmepumpe-/kuldeteknikk, 
VVS-teknikk 

• deltatt innenfor sitt fagfelt i flere 
tilsvarende eller lignende 
varmepumpeprosjekt, som har blitt 
realisert og som fungerer som 
prosjektert 

• kjenne godt til relevante lover, 
forskrifter, standarder og normer som 
i en eller annen grad berører 
prosjektering, produksjon, 
installasjon, drift og vedlikehold av 
varmepumper med tilhørende system 

• være godt orientert og oppdatert 
innenfor varmepumpeteknikken og 

• kunne fremvise fyldig 
dokumentasjon for tidligere relevant 
utført arbeid 

• ha "Sentralgodkjennelse" innenfor 
relevante klasser og funksjoner i 
henhold til Plan- og bygningsloven 

5.4.3 Driftspersonale 

For driftspersonalet gjelder : 

Nødvendig kompetanse til 
driftspersonell vil være avhengig av 
varmepumpesystemet størrelse, 
komponenttyper, kuldemedium etc. Det 
finnes for tiden ingen formelle 
sertifikatkrav til personer som skal 
forestå den daglige driften av 
varmepumper. Kravene er stort sett å 
finne i mer generelle lover forskrifter, for 
eksempel at det skal kunne 
dokumenteres at den som forestår drift 
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og tilsyn har nødvendig opplæring, 
innsikt og erfaring for den aktuelle type 
anlegg. 

Det finnes flere opplæringstilbud innen 
drift- og vedlikehold av 
varmepumpesystem. Dessuten er det 
også etablert en frivillig 
sertifiseringsordning for driftspersonell 
innen varmepumpe- og kuldeanlegg. 

Det er avgjørende for god og Lønnsom 
drift at driftspersonalet har nødvendig 
forståelse av vannepumpeanleggets 
oppbygging og virkemåte. Opplæring 
bør skje i god t id før  oppstart av 
anlegget. 

5.5 Drift- og vedlikehold av 
varmepumpeanlegg 

Godt innarbeidede driftsrutiner er helt 
avgjørende for om 
varmepumpeinstallasjonen skal kunne 
svare til de forutsetninger som er lagt til 
grunn. Avvik i driftsbetingelser reduserer 
varmepumpens effektivitet og påvirker 
lønnsomheten. Derfor må det være 
overvåkingssystem og rutiner som raskt 
avdekker slike avvik slik at korrigerende 
tiltak kan utføres. Hvordan dette skal 
legges opp er avhengig av størrelsen og 
kompleksiteten til varmepumpesystemet. 
Under alle omstendigheter er det 
nødvendig å t a  hensyn til dette allerede 
under prosjekteringen, slik at nødvendig 
måle- og registreringsutstyr kan monteres 
på best mulig måte. 

Stort sett er varmepumpesystemer rimelig 
driftssikre forutsatt at de er bygget på 
riktig måte. Utgangspunktet er at de 
krever daglig tilsyn i form av visuell 

inspeksjon, gjennomgang av 
driftsparametere, alarmutskrifter osv. 
Daglig vedlikehold av komponenter er 
som regel ikke nødvendig. Dette skjer i 
hovedsak etter oppsatte 
vedlikeholdsplaner som alt fra rensing av 
ulike filtre, rengjøring av varmevekslere 
for eksempel en gang pr år osv. Slike 
vedlikeholdsoppgaver gjøres ofte av 
anleggets driftspersonell. 

I tillegg kommer utvidet vedlikehold av 
pumper, kompressorer eller andre 
spesielle komponenter vil som regel bli 
utført av den aktuelle leverandør. Slikt 
arbeid skal også gjennomføres etter på 
forhånd oppsatte vedlikeholdsplaner. 
Assistanse fra leverandøren er også 
påkrevet dersom det oppstår akutt behov 
for service i forbindelse med havari eller 
uregelmessig drift. Således er det viktig 
at leverandøren har egnet personel I for 
dette i rimelig nærhet til 
installasjonsstedet. 

Vedlikeholdsomfanget varierer som sagt 
avhengig av hvordan 
varmepumpesystemet er oppbygget og 
hvilke komponenter som er benyttet. 
Normalt skal imidlertid ikke service- og 
vedlikeholdsomfanget være spesielt stort. 
Ofte utgjør årlige utgifter til service og 
vedlikehold 2,5-5,0 % av 
investeringsbeløpet til selve 
varmepumpen . 

Varmepumper som ikke følges opp 
med gode driftsrutiner og hvor 
service og vedlikehold 
"begrenses" til hver gang det 
oppstår uregelmessig drift eller 
havari gir gjennomgående 
dårligere lønnsomhet. 
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6. Lover og forskrifter (sammendrag) 

Teknisk virksomhet reguleres av lover, 
forskrifter, veiledning til forskrifter, 
standarder, regler, normer, koder, 
retningslinjer, anbefalinger, 
produktdatablader m. v. 
Lover og forskrifter utarbeides av 
myndighetene og må oppfylles, mens 
veiledninger, standarder, normer osv. i 
utgangspunktet bare er retningsgivende 

For varmepumper og 
varmepumpesystemer gjelder mange 
lover og forskrifter, mens mange koder 
og normer også kan komme til 
anvendelse, alt avhengig av 
varmepumpesystemets oppbygging og 
omfang. Det er viktig å være klar over at 
slike krav ikke bare gjelder selve 
varmepumpeaggregatet, men også system 
i tilknytning til dette. Lover og forskrifter 
gjelder også for eksempel kompetanse- 
og kvalifikasjonskrav til en del personer 
som er involvert i prosjektering, bygging 
og drift av varmepumper. 

Det er viktig å være klar over at det er en 
generell trend med overgang fra 
myndighetskontroll til 
egenkontrollbaserte system. Dette 
forsterker kravene til alle deltakende 
parter i en teknisk leveranse om at 
formelle regler og retningslinjer 
identifiseres og overholdes gjennom et 
fungerende internkontrollsystem. 

I det etterfølgende er angitt noen av de 
viktigste lover, forskrifter, standarder og 
normer som er aktuelle for varmepumper. 

6. 1 Europeiske standarder 

Som medlem i EØS er Norge i 
utgangspunktet forpliktet til å akseptere 
EUÆØS sine såkalte "harmoniserte" 

standarder. Det spesielle ved disse 
standardene er at de fungerer som 
forskrifter til EUs lovverk eller direktiver. 

Følgende direktiver vil være gjeldende i 
forbindelse med leveranse av 
varmepumper : 

• Maskindirektivet (aktivt fra I.januar 
1995) 

• Lavspenningsdirektivet (aktivt fra L. 
januar 1997) 

• Direktiv vedr. krav til immunitet og 
emisjon i elektriske 
og elektroniske kretser EMC-direk- 
tivet, aktivt fra l. januar 1996) 

• Trykkdirektivet (aktivt fra 2002) 

Flere direktiver vil komme etter hvert. 
Bl.a. er et miljødirektiv under 
forberedelse. 

Når det gjelder varmepumper (og 
kuldeanlegg), vil utvalgte deler av en ny 
kuldeteknisk standard i Europa (ny 
kuldeteknisk CEN-standard) fungere som 
harmonisert standard under maskin- og 
trykkdirekti vene. 

6.2 Norske lover, forskrifter, 
standarder og normer 

De norske lover, forskrifter osv. som kan 
være aktuelle for varmepumpeanlegg er 
omtalt mer utfyllende i kapittel 12. Her 
vises bare en summarisk oppstilling : 

• Plan og bygningsloven 

• Arbeidsmiljøloven 

• Lov om brannfarlige varer samt 
væsker og gasser under trykk 
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• Forurensningsloven og 
Produktkontrolloven 

• Forskrifter hjemlet i nevnte lover 

Det er en selvfølge at de som på en eller 
annen måte er aktører i et 
varmepumpeprosjekt har god kjennskap 
til relevante deler av de nevnte 
dokumenter. 

• Div. standarder (NS, NS-EN) 

• Norsk Kuldenorm 
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7. Veiledning til rådgiver ved planlegging, prosjektering og 
installasjon av VP-anlegg 

Dette kapittelet er i hovedsak beregnet for 
utførende rådgiver eller konsulent som 
påtar seg oppdrag innenfor varmepumper 
og systemer der varmepumper inngår. 
Det er ikke lagt opp til at de følgende 
punktene i detalj skal beskrive alt som må 
utføres av beregninger, vurderinger, og 
beskrivelser, ei heller komplette 
oppstillinger over komponentomfang, 
utforming av disse osv. Punktene skal 
være med å bidra til at en del viktige 
forhold blir ivaretatt i et typisk 
varmepumpeprosjekt, og at rådgiveren 
blir bevisst på hva som kreves og hva 
som inngår, både av eget arbeidsomfang 
og av andres. 
I den videre konkretiseringen er det lagt 
mest vekt på forhold i tilknytning til selve 
varmepumpen. 

7.1 Egen kompetanse og behov for 
tilleggskompetanse 

For de VP-installasjoner og tilhørende 
system som denne VP-veileder skal være 
til hjelp for, er det helt avgjørende at 
rådgiveren har relevant erfaring fra 
lignende prosjekt. Med slik erfaring 
menes både erfaring fra utredning, 
beregning/analyse, systemløsninger, 
utarbeidelse av spesifikasjoner, 
evaluering av tilbud, kontroll gjennom 
byggefasen og sluttkontroll med 
tilhørende utprøving av det installerte 
system. Også erfaring fra driftsfasen er 
viktig. 

Dette kan kanskje høres ut som en 
selvfølgelighet. Erfaringer viser 
imidlertid at rådgiveren ofte ikke hadde 
tilstrekkelig kompetanse og erfaring. Det 
holder for eksempel ikke å ha utført en 
del forprosjekt, som for de fleste ikke 

kom til realisering. Godt nok er det heller 
ikke å vise til et eller annet VP-prosjekt i 
form av en mindre varmepumpe basert på 
avtrekksluft. 

Tilfredsstillende resultat oppnås som 
regel heller ikke når den aktuelle rådgiver 
selv ikke har relevant erfaring til tross for 
at det innenfor det konsulentfirma 
rådgiveren har sitt virke tilsynelatende 
skulle finnes nødvendig erfaring og 
kompetanse. 

Konkret bør den person, eller de 
personer, som skal engasjeres som 
rådgiver ha følgende kompetanse og 
erfaring: 

• ingeniør- eller sivilingeniørutdannelse 
med retning innenfor VP- 
/kuldeteknikk, VVS-teknikk 

• deltatt innenfor sittfagfelt i flere 
tilsvarende eller lignende VP- 
prosjekt, som har blitt realisert og 
som fungerer som prosjektert 

• kjenne godt til relevante lover, 
forskrifter, standarder og normer som 
i en eller annen grad berører 
prosjektering, produksjon, 
installasjon, drift og vedlikehold av 
varmepumper med tilhørende system 

• være godt orientert og oppdatert 
innenfor varmepumpeteknikken og 
tilhørende systemer 

• kunne fremvise fyldig dokumentasjon 
for tidligere relevant utført arbeid 

• ha "Sentralgodkjennelse" innenfor 
relevante klasser og funksjoner i 
henhold til Plan- og bygningsloven 

I ovenstående punkter kan man få 
inntrykk av at det i det alt vesentlige er 
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fokusert på selve varmepumpen eller VP- 
teknikken. Slik er det ikke ment. Det er 
like viktig å ha tilstrekkelig kompetanse 
også innenfor de systemer som 
varmepumpen skal fungere sammen med 
( varmeopptakssystem, 
varmedistribusjonssystem, SD-anlegg 
osv.). 

Et VP-prosjekt kan få en slik 
omfattelsesgrad og kompleksitet at det 
ikke er gitt for en rådgiver alene ( eller ett 
konsulentfirma) å påta seg hele 
rådgivningsoppdraget. Nødvendig 
kompetanse er simpelthen ikke til stede 
innenfor alle de fagfelt som inngår i 
prosjektet. Da må det settes sammen en 
gruppe eller et "rådgiver-team", hvor det 
nettopp finnes all den kompetanse som er 
nødvendig for å få gjennomført prosjektet 
på en forsvarlig måte. I en slik situasjon 
er det igjen stort krav til samarbeid, 
samordning og prosjektledelse. 

7.2 Organisering av VP-prosjektet 

Som nevnt vil varmepumpeprosjekt av 
noe omfang kreve kompetanse fra 
forskjellige fagfelt. Derfor vil det være 
riktig å sette sammen en gruppe med 
deltagere som har særlig kompetanse 
innenfor varmedistribusjonssystem, 
fyringsanlegg (olje/el) og 
varmepumpeteknikk. Dersom VP- 
systemet anvender et 
varmeopptakssystem basert på sjøvann, 
ferskvann eller grunnvarme, vil det høyst 
sannsynlig være behov for å utvide 
rådgivergruppen med personer som 
innehar spesiell kompetanse i tilknytning 
til dette. 

Utfordringen er derfor i stor grad å finne 
frem til kompetente personer innenfor 
relevante fagfelt for deretter å sette 
sammen en godt kvalifisert 
rådgivergruppe. Selve organiseringen av 
gruppen med hensyn til arbeidsdeling, 
ansvar osv. må finne sin løsning fra 

prosjekt til prosjekt. Det er imidlertid 
viktig at byggherren har en "juridisk" 
kontraktspartner å forholde seg til. Altså 
vil det i praksis enten måtte etableres et 
arbeidsfellesskap, eller at ett av 
konsulentfirmaene er hovedansvarlig med 
de andre som respektive 
underleverandører. 
For dette må det være klarhet vedr. 
kontraktsmessige og juridiske forhold. 

Alle potensielle VP-rådgivere oppfordres 
til å utvise ydmykhet overfor både bredde 
og dybde i den kompetanse som kreves. 
Der man føler at kompetansen ikke er 
god nok, skal man søke samarbeid med 
personer hos andre rådgivere som har 
den nødvendige kompetansen. De fleste 
vellykkede VP-prosjekt er resultat av et 
godt og tverrfaglig team-work. 

7.3 Alternative løsninger for bruk 
av varmepumpe 

Som oftest vil det være ganske 
innlysende hvilken varmepumpeløsning, 
eller varmepumpesystem, det er mest 
hensiktsmessig å installere. Kun i få 
tilfeller kan det være nødvendig å vurdere 
to-tre alternativer. I en del tilfeller ser 
man at det blir utredet 
varmepumpesystem i mange forskjellige 
varianter. Dette er som regel bortkastet 
tid. De som har god kompetanse innenfor 
varmepumpeteknikken behøver ikke å 
vurdere så mange alternativ for å komme 
frem til den systemløsning som er best 
egnet. Tid og ressurser anvendes i første 
rekke for å ivareta optimal 
dimensjonering, god driftsregularitet, 
gode reguleringsegenskaper, rasjonell 
gjennomføring av prosjektet osv. 

Der reelle alternativer foreligger, må det 
gjøres inngående analyser, beregninger 
og simuleringer før man kan trekke riktig 
konklusjon. I neste punkt er det vist enkle 
sjekklister for viktige punkter i slike 
vurderinger. 
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7.4 Sjekkliste for viktige forhold 
til en varmepumpe 

Under dette punktet er det gitt en enkel 
oppstilling, nærmest som en "sjekkliste", 
over punkter det må tas særlig hensyn til 
ved vurdering og utforming av 
varmepumpen. Det er forutsatt at man 
har kommet frem til en mulig utforming 
av varmepumpesystemet. 

7.4.1 Bruksmønster 
Varmepumpens driftsmønster gjennom et 
"normalår" kartlegges. Dette er 
nødvendig for å få fastlagt 
varmepumpens "rammebetingelser", 

tilhørende dimensjoneringsverdier, 
energibesparelse og driftsøkonomi. 

Som man ser, det kreves dessverre 
ganske mye arbeid for få kartlagt 
hvordan arbeidsforholdene blir for 
varmepumpen. Altfor ofte viser det seg at 
man har tatt for lett på disse oppgavene. 
Resultatet er at det velges galt 
dimensjonert varmepumpe, ofte i 
kombinasjon med at varmepumpen 
utsettes for temperaturforhold den ikke er 
konstruert for. Resultatet er uregelmessig 
drift, gjerne med havari. De økonomiske 
forutsetninger som var lagt til grunn for 
valg av varmepumpesystemet blir ikke 
innfridd. 

Forhold som må vurderes Nødvendige opplysninger Gir som resultat 

I 
Varmepumpens avgitte Temperatur-/effektvarighetskurve VP's maks./min. avgitte 
varmeeffekt VP's andel av maks. varmebehov I) varmeeffekt 

2 Temperaturkrav til VP's avgitte Temperatur -/effektforløpskurve Hvilke temperaturer VP må avgi 
varmeeffekt gjennom et "normalår" 2). sin varmeeffekt med ved 

Tur-/returtemperatur på varmebærer maks.zmin. belastning. 
i varmedistribusjonssystemet Temperaturvariasjon i løpet av 

fvri nzssesonzen 

3 Temperaturkrav for VP's Temperaturforløp for LTvkilden Hvi lke temperaturer som gjelder 
opptatte varmeeffekt gjennom et "normalår" 3) for VP's varmeopptaksdel, 

maks./min. oz variasjon 

4 Tilleggsvarme/ reservekapasitet Hva slags oppvarmingskilde "Sammenkobling" varmepumpe 
(elektro, olje, bio) og tilleggsvarme. Kapasiteter og 

reguleringsmetode 

I) Forutsetter altså at temperaturvarighetskurve for uteluften til det aktuelle området er kjent og at det er 
foretatt varmebehovsberegninger for bygget, figur 7 .2. 

2) Forutsetter at man kjenner temperaturforløpet gjennom et "normalår" både for uteluften og tur- 
/returtemperaturen ti I varmedistribusjonssystemet. 

3) Forutsetter at man kjenner temperaturforløpet gjennom et "normalår" til LT-kilden. Det er viktig at dette 
temperaturforløpet kan vurderes i samtidighet mot temperaturforløpet som tilhørende utelufttemperatur 
gir for varmedistribusjonssystemet. 

Tabell 7.1. Varmepumpens bruksmønster. Enkel oppstilling over forhold som må vurderes. 
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Figur 7.2. Typisk varighetsdiagram for ulike effektbehov til oppvarming i et bygg, og varmepumpens avgitte 
varmeeffekt. 

7.4.2 Komponenter 

Varmepumpesystemets komponenter må 
hver for seg selvfølgelig være 
dimensjonert og tilpasset på en slik måte 
at de sammen bidrar til at 
varmepumpesystemet oppnår de 
kapasiteter, driftsdata osv. som er lagt til 
grunn for installasjonen. Dette betyr at 
det må utarbeides relevante 
spesifikasjoner for hver av 
hovedkomponentene i 
varmepumpesystemet. Et slikt arbeid 
bidrar dessuten til at man får en 

grundigere gjennomgang av systemet, for 
fastlagt typiske driftsmønstre osv. 
Dessuten vil utarbeidelse av slike 
komponentspesifikasjoner være til hjelp i 
fall varmepumpesystemet ikke gir de 
kapasiteter, trykk, temperaturer mm. som 
var forutsatt. Aktuelle målinger kan da 
sammenlignes mot respektive 
spesifikasjoner. 

Nedenfor er det satt opp en liste over de 
viktigste hovedkomponentene i et typisk 
varmepumpesystem, tabell 7 .3. 
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Forhold som må vurderes Nødvendige opplysninger Gir som resultat 

1 LT-kildens komponenter: Medie, massestrøm og Komponentenes forskjellige 
Pumper, rørledninger, temperaturforløp for LT-kilden. driftsbetingelser, grunnlag for 
varmeveksler. Maks.-/min.tilstander. detal i erte spesifikasjoner. 

2 Varmedistribusjonssystemets Medie, massestrøm og Komponentenes forskjellige 
komponenter: temperaturforløp for driftsbetingelser, grunnlag for 
Pumper, rørledninger, varmedistribusjonssystemet . detaljerte spesifikasjoner. 
varmevekslere. Maks.-/min.tilstander. 

3 Varmepumpens Medium, massestrøm og Spesifikasjoner for fordamperen, 
fordampersystem : temperaturforløp for LT-kilden. VP's kompressorbetingelser på 
Fordamper, evt. væskeutskiller. Maks.-/min.kapasiteter. sugesiden (LT-siden). 

Fordampertype med tilhørende data 
( varmevekslerflate, k-verdi, 
fordamperternp. mm.). 

4 Varmepumpens Medium, massestrøm og Spesifikasjoner for 
kondensatorsystem : temperaturforløp for kondensatoren, VP's 
Kondensator varmedistribusjonssystemet. kompressorbetingelser på 

Maks.-/min.kapasiteter. høytrykkssiden (HT-siden). 
Kondensatortype med tilhørende 
data (varmevekslerflate, k-verdi, 
kondensatortemo, mm.). 

5 Varmepumpens Fordamper og kondensators Spesifikasjoner for 
kompressorsystem : driftsbetingelser. Maks.- kompressorene, nødvendig antall 
Kompressorene /min.kapasiteter, temperaturforløp enheter, oppdeling i passende 

og krav til kapasitetsregulering. kapasitetstrinn. 
6 Tilleggsvarme Maks.-/min.kapasiteter, Spesifikasjoner for tilleggsvarme, 

temperaturforløp og krav til nødvendig antall enheter, 
kapasitetsregulering. oppdeling i passende 

kapasitetstrinn, reguleringsutstyr. 

Tabell 7.3. Varmepumpens hovedkomponenter. Skjematisk oppstilling over forhold som må analyseres. 

7.4.3 Oppstillingssted - 
Sikkerhetstiltak 
Selve varmepumpens utforming og 
monteringssted medfører ulike krav med 
hensyn til oppstillingssted og tilhørende 
sikkerhetstiltak. Valgt kuldemedium og 
mengde har stor betydning for dette. Bruk 
av for eksempel ammoniakk som 
kuldemedium i større varmepumper 
stiller som regel større krav enn for 
varmepumper med halokarboner. 

Det er flere lover og forskrifter som 
stiller krav til oppstillingssted og 
sikkerhetstiltak for varmepumper 
avhengig av størrelse, kuldemedievalg 
osv .. 

I tabell 7.4 er det satt opp en enkel 
vurderingsmatrise. 
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Forhold som må vurderes Nødvendige opplysninger Gir som resultat 

1 Varmepumpens kuldemedium Type kuldemedium, giftighet, brann- Spesifikke krav til utforming av 

(arbeidsmedium). og eksplosjonsfarlighet, lokale og varmepumpen, oppstillingssted, 
globale miljøkonsekvenser ved grunnlag for spesiell 
utslipp. sikkerhetsutrustning og 

sikkerhetstiltak. 

2 Varmepumpens oppbygging og Kuldemediemengde, ulike Grad av risiko for 
konstruksjon. komponenters konstruksjon og kuldemedielekkasjer, krav til 

materialvalg, muligheter for og oppstillingssted og spesielle 
omfang av kuldemedielekkasier. sikkerhetstiltak . 

3 Oppstillingssted for Medium, massestrøm og Valg av oppstillingssted og 

varmepumpen, beliggenhet og temperaturforløp for LT-kilden. utforming av maskinrom. 

utforming av maskinrom Maks.-/min.kapasiteter. Grunnlag for spesielle hensyn 
Fordampertype med tilhørende data som må legges til grunn for 
(flate, k-verdi, fordampertemp. oppst i 11 in gsstedet. 
mm.). 

4 Sikkerhets ti I tak Resultatene fra punkt 1-3 utgjør i Gjennomgang av sikkerhetstiltak 
hovedsak de opplysninger som er for varmepumpen, grunnlag for 
nødvendig for å vurdere spesielle tiltak utover det som 
sikkerhetstiltakene. I tillegg kommer kreves i lover, forskrifter og 
Lokale forhold kan kreve spesielle normer. 
tiltak i forbindelse med f.eks større 
ku ldernedielekkas ier. 

Tabell 7.4. Varmepumpens oppstillingssted og sikkerhetstiltak. Skjematisk oppstilling over forhold som må 

analyseres. 

Det er viktig å gjennomføre en analyse 
omtrent som i tabell 7.4. Dette gjelder 
uansett type kuldemedium varmepumpen 
benytter. Alle aktuelle kuldemedier 
representerer en form for risiko ved 
utslipp. Noen medier representerer brann- 
eller eksplosjonsfare, andre fortrenger 
luft og gir fare for kvelning, mens noen 
ved utslipp under brann gir 
spaltningsprodukter som er meget giftige. 
De nevnte forhold gir overhodet ikke 
grunnlag for å ekskludere bruk av 
varmepumper. Det hele er et spørsmål om 
på riktig måte å tilrettelegge for bruk av 
varmepumper. 

7. 5 Varmepumpeanleggets 
utrustning 

For et hvert varmepumpesystem er det 
behov for diverse instrumentering. En del  
av dette følger av krav gitt i regler og 
normer. Spesielt for de større VP- 
systemene med eget 
varmeopptakssystem, 

varmepumpeaggregat, tilleggsvarme og 
varmedistribusjonssystem, blir 
instrumenteringen relativt omfattende. 
Instrumenteringen skal i første rekke gi 
mulighet for å kunne registrere og 
bedømme varmepumpesystemets 
driftstilstand. Dermed kan man bedømme 
anleggets drift i forhold til prosjekterte 
verdier for de forskjellige komponentene. 
Viktig er det også at instrumenteringen 
gir pålitelig mulighet for å bedømme 
varmepumpesystemets energibruk. 
Opptatte og avgitte energimengder må 
altså kunne måles slik at energiregnskap 
kan settes opp, effektfaktorer osv. Uten 
dette har man ingen mulighet til å 
kontrollere om varmepumpesystemet i 
praksis gir de verdier som lå til grunn for 
investeringen. 

Det er vanlig at instrumentering og 
reguleringsutstyr samles i et felles SD- 
anlegg. Gjennom dette kan man legge inn 
grenser for ulike trykk og temperaturer, 
slik at varmepumpesystemet ikke kjøres 
utenfor tillatte områder. Imidlertid må 
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man være klar over at noen viktige 
sikkerhetsfunksjoner for varmepumpen 
ikke kan "styres" av SD-anlegget. Noen 
separate pressostater og termostater vil 
som regel være nødvendig. 

I det etterfølgende er satt opp 
retningslinjer for hva som må forefinnes 
av instrumentering for selve 
varmepumpesystemet. Instrumentering 
for varmedistribusjonssystemet er ikke 
medtatt i denne oppstilling. 

7.5.1 Instrumentering 

En oppstilling over nødvendig 
instrumentering er vist i tabell 7.5. 

Oppstillingen blir av generell karakter, 
men er egentlig ment som et minimum. 
Det finnes både forskrifter og normer 
som kan være bestemmende med hensyn 
til instrumentering. I tillegg vil 
leverandøren i en del tilfelle levere 
instrumentering han mener er nødvendig 
for sikker og hensiktsmessig drift av det 
leverte utstyr. 

Det må stilles krav til nøyaktighetsnivået 
for instrumenteringen. Vær for eksempel 
klar over at for en del varmepumper blir 
temperaturdifferanser for luft- eller 
vannmengder relativt små. Unøyaktighet 
for slike målinger kan gi store feilutslag i 
ulike varmemengder. 

Del av varmepumpesystem Omfang av instrumentering Merknader 

1 VARMEOPPTAKSSYSTEMET 
a) Vannbasert Temperatur for L T-ki Iden, trykk før For store sjøvannsbaserte system 

og etter sirkulasjonspumper, for bør også utstyr som gir mulighet 
større system monteres måleutstyr for å bedømme groing i siler og 
for volumstrøm og pumpens strørn-, rørsystem installeres. 
effekt- og energiforbruk. 

b) Luftbasert Temperatur for LT-kilden, trykk før For store system anbefales også 
og etter vifter. måling av relativ fuktighet og 

volumstrøm. 
2 V ARMEPUMPEAGGREGAT 

Fordamper: Temperatur og trykk inn/ut for luft- 
eller vannsiden. Temperatur og trykk 
for kuldemedium ut av fordamper. 

Kompressor : Temperatur og trykk for Avhengig av kompressortype 
kuldemedium inn/ut av kompressor, (stempel, skrue eller turbo) vil 
motorens strørn-, effekt- og omfanget normalt være større. 
energiforbruk. Leverandøren har sin egen 

standard som må følges. 
Kondensator : Temperatur og trykk inn/ut for luft- 

eller vannsiden. Temperatur inn/ut 
av kondensatoren for kuldemedium 
samt trykket i kondensatoren helst 
målt ved utløpet. 

3 TILLEGGS V ARME Temperatur og trykk før/etter enhet 
for tilleggsvarme. Effekt- og 
energiforbruk. 

4 VARMEANLEGG Bl.a. må det monteres pålitelig 
varmemengdemåler for å kunne 
måle avgitt varmeproduksjon fra VP. 

Tabell 7.5. Omfang av instrumentering av varmepumpesystemet. 
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7 .5.2 Reguleringsutstyr 

Det er i denne veileder ikke mulig å 
beskrive detaljert hvordan 
reguleringsutstyret må være for et 
varmepumpesystem. Dette vi I variere 
avhengig av det konkrete 
varmepumpesystem. 
Generelt må reguleringen være slik at 
driften skjer i henhold til de krav som har 
fremkommet under prosjekteringen. 
Viktig er det også at reguleringen sørger 
for at selve varmepumpen ikke gis 
anledning til å kjøre utenfor tillatte 
områder (for lave/høye temperaturer og 
trykk). 
Det finnes mange eksempler på at 
varmepumper har fått driftsproblemer 
med havari som resultat nettopp fordi 
drift utenfor tillatte grense har funnet 

sted. 

Man skal være klar over at 
reguleringsutrustning for et større 
varmepumpesystem kan bli til dels 
omfattende og kompleks. Det er derfor 

ofte nødvendig å "komponere" eget 
styringsprogram. Dermed er faren større 

for feil og mangler enn hvis mer 
standardbaserte styringsprogram kunne 

benyttes. 

Samspillet mellom selve varmepumpen 

og tilleggsvarmen er viktig. Her er det 
viktig at reguleringssystemet sørger for at 

innkobling av tilleggsvarmen gjøres først 
når det virkelig er nødvendig. For mange 

varmepumpesystemer er dette ikke 
ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 
Tilleggsvarmen kobles inn i perioder 
hvor varmepumpen egentlig alene hadde 

klart å produsere nok varme. Resultatet er 

at det benyttes unødig mye, og dyrere, 
tilleggsenergi, ofte med det resultat at 
temperaturnivået i varmekretsen blir for 

høyt til at varmepumpen kan utnyttes 
fullt ut. Lønnsomheten blir dårligere. 

Tabell 7.6. viser en generell oppstilling 

av krav til reguleringsutstyr for ulike 
komponenter i et varmepumpesystem. 
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Del av varmepumpesystem Krav til reguleringsutstyr Merknader 

1 V ARMEOPPT AKSSYSTEMET 
a) Vannbasert Mulig reguleringsutstyr for Enkelte fordampertyper har krav 

mengderegulering av vannmengden til minimums mengder på 
til fordamper, f.eks. vannsiden. 
turtallsregulering av pumper. 

b) Luftbasert Reguleringsutstyr for luftmengde til A vtiningsfunksjonen må gjøres på 
fordamper. Eventuelt regulerings- tilfredsstillende måte eller oppstår 
utstyr for avtining av fordamperflate. lett forskjellige driftsproblemer. 

2 VARMEPUMPEAGGREGAT 

Generelt: Reguleringsutstyret må i første rekke Som regel skal turtemperaturen 
sørge for at VP gir nødvendig være utetemperaturkompensert. 
varmeeffekt på riktig 
temperaturnivå. 

Spesielt for fordamper : Reguleringsutstyr som eventuelt For lav temperatur i vann- 
trinner ned VP-kapasiteten ved for /væskekjøler kan gi fare for 
lav temperatur i fordamper. frostsprenging. 

Spesielt for kompressor : Overordnet reguleringssystem som Kompressoren må ikke kjøre med 
hindrer at VP (kompressoren) ikke trykk og temperaturer utenfor 
tillates kjørt under feilaktige tillatte områder. For lav 
driftsforhold. temperatur i fordamper, og/eller 

for høy temperatur i kondensator 
gir unormal slitasje eller havari. 

Spesielt for kondensator : Reguleringsutstyr som eventuelt 
trinner ned eller stopper VP ved for 
høy temperatur i kondensator. 

3 TILLEGGS VARME Reguleringsutstyr som er tilpasset Må sørge for at tilleggsvarme kun 
"samspill" med varmepumpen. kobles inn ved virkelig behov. 

Reguleringen bør være trinnløs 
slik at større temperatursprang i 
turtemperaturen unngås. 

Tabell 7.6. Generelle krav til reguleringsutstyr for varmepumpesystem. 

7.5.3 Sikkerhetsutrustning 

Krav til sikkerhetsutrustning vil være 
avhengig av varmepumpesystemets 
oppbygging og kompleksitet. Her er det 
igjen kun mulig å gi generelle 
retningslinjer. 

Med sikkerhetsutrustning menes 
komponenter og utstyr som i første rekke 
er med på å hindre at 
varmepumpesystemet går under gale 
driftsforhold, eller at feil som oppstår kan 
gi fare for skade på personer eller 
materiell. Som sikkerhetsutrustning 

defineres ikke eventuell reservekapasitet 
eller reserveenheter hvis for eksempel en 
kompressor, pumpe eller lignende skulle 
stoppe på grunn av feil. Nå vil riktignok 
hensiktsmessig og veltilpasset 
sikkerhetsutrustning som regel minske 
faren for utilsiktet stopp og således være 
med å bidra til økt driftstilgjengelighet 
for varmepumpesystemet. 

En god del av den sikkerhetsutrustning 
som må finnes på varmepumpeanlegg har 
sin bakgrunn i krav fra lover, forskrifter 
og normer. 
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Elektriske motorer for pumper, vifter og 
kompressorer sikres som regel på 
tradisjonell måte. For større 
motoreffekter, spesielt til kompressorer, 
er det vanlig med termistorer i 
motorviklingene for å hindre for høye 
temperaturer i disse. Semihermetiske 
kompressorer har i tillegg 
produsenttilpasset sikringsutstyr for de 
spesielle motorene slike kompressorer 
benytter. 

Termostater og pressostater inngår 
vanligvis i relativt stort omfang. Disse 
kommer i tillegg til temperatur- og 
trykksensorer som anvendes til 
regulerings- og registreringsformål. 
Termostater og pressostater utgjør 
sikkerhetskomponenter som skal hindre 
at varmepumpesystemet arbeider med for 
lave/høye temperaturer og trykk. Disse 
komponentene vil ved utslag stoppe 
varmepumpesystemet helt eller delvis. 

Som nevnt tidligere må slike 
komponenter fungere uavhengig av SD- 
anlegg eller egne automatikksystem. 
Stopp av system eller delkomponenter må 
ikke hindres av feil i automatikksystemet. 

Det har i det siste vært en tendens til at 
viktige sikkerhetsfunksjoner integreres i 
SD-anlegget. Sensorer for regulerings- og 
måleformål benyttes da også som givere i 
en "automatisert" termostat- eller 
trykksikringsfunksjon. For enkelte 
sikkerhetsfunksjoner kan dette ikke 
tillates. 

forefinnes på det aktuelle anlegget. 

Varmepumpeanlegg representer større 
eller mindre fare med hensyn til 
kuldemedielekkasjer avhengig av 
medium, mengde og 
anleggskonstruksjon. For 
varmepumpesystem basert på sjøvann 
kan større sjøvannslekkasjer ved rørbrudd 
osv. også kunne medføre fare for 
ødeleggelser. 
Sikkerhetsutrustning i forbindelse med 
dette er nødvendig. 

Sikkerhetsutrustning som kan ivareta 
større utslipp av kuldemedium må alltid 
overveies. For noen medier er det pålegg 
om dette. Installasjon av system for 
overvåking av kuldemedielekkasjer hører 
med for alle varmepumpesystemer. 

7.6 Kontrollrutiner ved 
igangkjøring og utprøving 

Igangkjøring og utprøving av 
varmepumpeanlegg må gjøres grundig. 
Her skal varmepumpesystemets 
funksjoner, kapasiteter og 
komponentkarakteristikker etterprøves. 
All sikkerhetsutrustning skal kontrolleres 
for pålitelig virkemåte. Utprøvingen er 
tidkrevende og krever god planlegging og 
tilrettelegging. De personer som deltar i 
arbeidet må selvfølgelig ha nødvendig 
kompetanse. I tabell 7. 7. er det vist en 
generell oppstilling over forhold som skal 
kontrolleres. 

For et hvert varmepumpesystem må det 
nøye avklares hvilke 
sikkerhetsfunksjoner, utover de som 
lover, regler og normer krever, som må 
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Del av varmepumpesystem Omfang av utprøving Merknader 

1 INSTRUMENTERING All instrumentering kontrolleres og Instrumentering som viser 
eventuelt kalibreres for riktige uriktige verdier vil ikke kunne 
verdier (temperatur- og trykkgivere, verifisere varmepumpesystemets 
termometer, manometer, driftsdata på riktig måte. 
mengdemålere, effektmålere osv.) 

2 V ARMEOPPT AKSSYSTEMET 
a) Vannbasert Måle temperaturer for LT-kilden, For måling av volumstrøm må 

trykk før og etter pumper, benyttes pålitelig måleutstyr. 
volumstrøm og pumpens strøm-, og 
effektforbruk. Eventuelle 
reguleringsfunksjoner. 

b) Luftbasert Måle temperatur for LT-kilden, Utprøving av eventuell 
temperatur og trykk før og etter avtiningsfunksjon må inngå. 
vifter, viftenes strøm- og 
effektforbruk, eventuelt luftmengder. 

3 VARMEPUMPEAGGREGAT 
Fordamper: Måle temperatur og trykk inn/ut for 

luft- eller vannsiden. Temperatur og 
trykk for kuldemedium ut av 
fordamper. 

Kompressor : Måle temperatur og trykk for 
kuldemedium inn/ut av kompressor, 
motorens strørn-, effektforbruk. 
Oljetemperaturer mm., kom- 
pressorens reguleringsegenskaper. 

Kondensator : Måle temperatur og trykk inn/ut for 
luft- eller vannsiden. Temperatur 
inn/ut av kondensatoren for 
kuldemedium samt trykket i 
kondensatoren helst målt ved 
utløpet, Eventuelle volumstrømmer. 

4 TILLEGGSV ARME Temperatur og trykk før/etter enhet 
for tilleggsvarme. Effekt- og 
energiforbruk. 

5 REGULERINGSUTSTYR OG Utprøving av anleggets Kontrollere at regulering og 
OVERY ÅKINGSSYSTEM reguleringsutsyr og innkobling av tilleggsvarme skjer 

overvåkingssystem. på riktig måte. 
6 SIKKERHETSUTRUSTNING Utprøving av alt sikkerhetsutstyr Utprøving av sikkerhetsutrustning 

bør skje med så realistiske verdier 
og forhold som mulig. 

7 DOKUMENTASJON Gjennomgå og kontrollere all Påse at nødvendig sertifikater, 
dokumentasjon for godkjennelser mm. er inkludert i 
anleggsleveransen. dokumentasjonen. 

Alle tegninger, skjema etc. skal 
være oppdatert. 

8 GENERELT Visuell kontroll av aJle 
komponenter, kontroll av 
overflatebehandling, isolasjon mm. 

Tabell 7. 7. Kontroll av varmepumpesystem ved igangkjøring og utprøving. 
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7.7 Valg av leverandør - 
entreprisegrenser 

Hensiktsmessig valg av leverandør og 
eventuell oppdeling i delentrepriser er 
betinget av det konkrete 
varmepumpesystem. Generelt skal 
varmepumpeleveransen være en egen 
entreprise, altså ikke inngå som en del av 
rør- eller ventilasjonsentreprise. 
Varmepumpekompetansen hos sistnevnte 
er generelt ikke god nok. Da risikerer 
man å få tilbudt en dårlig varmepumpe i 
et ellers godt rør- eller ventilasjonsanbud. 
Spesielt for offentlige byggherrer som har 
begrenset mulighet til å forhandle eller 
foreta endringer før anbud er valgt, kan 
dette føre til dårlig resultater. 

For mindre system kan det riktignok være 
hensiktsmessig å tegne kontrakt med en 
leverandør som i hovedsak kan 
gjennomføre leveransen i egen regi, 
eventuelt med noe hjelp fra 
underleverandører. Da sikrer man i hvert 
fall at ansvaret for leveransen ligger på en 
leverandør. Ved eventuelle feil og 
mangler blir kommunikasjonslinjene 
enkle. 

For noe større varmepumpesystemer er 
det som regel ikke mulig å få dette til på 
en fornuftig måte uten å dele leveransen 
opp i passende delentrepriser. Dette stiller 
særlige krav til konsulent i det 
samordningsfunksjonen må ligge på 
denne. Mulige problemstillinger i 
"grensesnittet" mellom leverandører må 
være utredet før kontrakter inngås. 
Konsulenten får også et overordnet 
ansvar for virkemåte og samspill til de 
ulike delentreprisene. 

Valg av ulike leverandører gjøres 
vanligvis gjennom tradisjonell 
anbudspraksis. Det er imidlertid viktig å 
være spesielt nøye med utvelgelsen av 
leverandørene. Varmepumpesystem 
representerer spesiell teknikk som 

dessverre ikke er så godt kjent blant en 
del potensielle leverandører. Til dels 
trivielle forhold løses i mange tilfelle på 
en måte som skaper mye driftsproblemer. 
Forklaringen er at kompetansen og 
erfaringsgrunnlaget var altfor svakt hos 
leverandøren. 

Før man utsender anbudsmateriell bør 
man foreta en form for prekvalifisering 
av mulige leverandører. Som tidligere 
nevnt, vil flere lover, forskrifter og 
normer komme til anvendelse for 
varmepumper. Leverandørene må 
følgelig være godkjent etc. for relevante 
oppgaver som inngår i en mulig 
leveranse. For eksempel vil 
krav/godkjennelse i henhold til Plan- og 
Bygningsloven gjelde for de fleste 
varmepumpeanlegg. Det er for tiden 
bemerkelsesverdig mange firma som har 
fått godkjennelse for en rekke funksjoner, 
og til høyeste klasse, for ulike typer 
varmepumpeanlegg. De som arbeider 
mye innenfor varmepumpeanlegg er 
meget overrasket over dette, når man 
legger til grunn de kravspesifikasjoner 
som gjelder for de respektive funksjoner 
og tiltaksklasser. Inntil videre anbefales 
at man er noe forsiktig med å legge for 
stor vekt på en slik godkjennelse. 

Det er i første rekke leverandørens 
tidligere leveranser av lignende anlegg 
som bør vektlegges i en 
prekvalifiseringsprosess. Referanseanlegg 
som oppgis undersøkes nærmere. 
Forhåpentligvis vil henvendelse til 
anleggseier også kunne gi nyttige 
brukererfaringer. 

Leverandørens organisasjon er viktig. For 
større varmepumper bør leverandør ha 
kompetent personell både på ingeniør- og 
servicenivå. Det beste er at leverandøren 
er lokalisert i rimelig nærhet til 
installasjonsstedet, selv om dette ikke 
bestandig kan oppfylles. 
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Tilgang og leveringstid på viktige 
reservedeler må også tas med i 
betraktning. 

7. 8 Kontraktsvillkår 

For en hver leveranse må det settes opp 
en fyldig kontrakt. Flere 
"standardkontrakter" kan benyttes 
(NS3420). For varmepumper er det 
nødvendig med flere viktige 
tilleggsklausuler. 

Grunnlaget for kontrakten er den 
beskrivelse som fulgte med 
anbudsinnbydelsen, leverandørens tilbud 
og møtereferat fra de oppklarings- 
/forhandlingsmøter som har funnet sted. 

I kontraktsunderlaget må det fremgå 
tydelig, og entydig, hvilke kapasiteter 
varmepumpesystemet skal gi ved 
oppgitte driftssituasjoner. Det samme 
gjelder systemets effektfaktor 
(varmefaktor) og hvordan denne er 
definert. Hvordan nødvendige målinger 
skal utføres og hvilke toleransekrav som 
skal oppfylles må også være avtalt. For å 
oppfylle de nevnte punkter må det på 
forhånd foreligge en egen prosedyre for 
utprøving og verifisering av 
varmepumpesystemet. Avhengig av 
hvordan varmepumpesystemet er bygget 
opp, kan det være nødvendig å foreta 

kontrollmålinger ved forskjellige 
klimabelastninger. 
Kontrakten må inneholde retningslinjer 
for hvordan avvik fra leveringsomfanget 
skal behandles, også dersom kapasitet 
eller effektfaktor er lavere enn oppgitt. 

Garantitiden må ikke settes kortere enn 3 
år fra godkjent overtakelsesdato. Det 
anbefales at overtakelse ikke finner sted 
før leveransen har vist tilfredsstillende 
drift i en prøveperiode på minst tre 
måneder. 

Det anbefales at service- og 
vedlikeholdskontrakt inngås på samme 
tid som kontrakt om 
varmepumpeleveransen. De fleste 
leverandører vil kreve slik kontrakt, i 
hvert fall i garantiperioden. 

Betydningen av en godt utformet kontrakt 
poengteres. Skulle det i ettertid oppstå 
situasjoner med fare for tvist, vil 
situasjonen bli enklere med en kontrakt 
som er godt gjennomarbeidet, og således 
burde kunne være retningsgivende for 
hvordan eventuelle avvik skal behandles 
mellom partene. 

Det er lett å benytte tiden til fordypning i 
alle de tekniske utfordringer et 
varmepumpesystem representerer, men 
dette må ikke gå på bekostning av den 
papirmessige del av arbeidet som hører 
med. 
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8. Samspill mellom varmepumpen og varmeanlegget 

En viktig forutsetning for at 
varmepumpen skal kunne fungere 
tilfredsstillende, er at byggets 
varmedistribusjonssystem er 
dimensjonert og tilpasset det 
temperaturnivå som gir gunstigst 
driftsforhold for varmepumpen. 

Grensesnittet mellom varmepumpen og 
varmeanlegget er kondensatoren. 
Tilkobling av denne til varmeanlegget er 
vesentlig for et vel fungerende 
varmepumpeanlegg. Som hovedregel skal 
temperaturen for 
varmedistribusjonssystemet være så lav 
som mulig. Vannmengden gjennom 
kondensator bør vanligvis være mest 
mulig konstant. 

Dette krever at turtemperaturen ut på 
anlegget er kompensert etter behov 
(utetemperaturkompensert), og at 
varmeavgivende utstyr (varmelegemer, 
varmebatterier etc.) er tilpasset 
tilgjengelig temperaturforhold i 
varmekretsen. Returtemperaturen ønskes 
så lav som mulig, og dette krever i 
prinsippet et mengderegulert system. 
Dvs. at sirkulert mengde hele tiden er 
tilpasset behovet i det enkelte system 
eller forbrukskrets. 

Det er viktig å være klar over at 
varmepumpen i et mengderegulert system 
krever spesielle vurderinger for 
integrering av denne i det totale 
varmesystem. For å forklare dette bedre 
vises til figur 8.1.2 og 8.2 som angir 
system som kombinerer et 
mengderegulert system med styrte 
forhold rundt kondensator. 

Turtemperaturen ut på anlegget er her 
utetemperaturkompensert, med en nedre 
grense som tilfredsstiller 
temperaturkravet for å kunne framstille 
varmt tappevann. Det skal bemerkes at 

for typiske kontorbygg er energibehovet 
til varmt forbruksvann ofte er svært lavt. 
Således vil det være riktig å anvende 
direkte elektrisk energi i sluttenheten for 
det akkumulerende beredersystemet for 
på den måten sikre en tilstrekkelig 
temperatur på forbruksvannet. Eventuelt 
kan man også benytte ettervarming fra 
kjelkretsen der slike er installert og når 
denne er i drift. 

8.1 Reguleringsstrategi og 
instrumentering 

Som regel vil kravet være at 
varmepumpen skal dekke grunnlasten og 
utnyttes maksimalt før spisslast olje- 
/elkjeler) kobles inn. I figur 8.1.4 er vist 
et eksempel med varmepumpe og 
tilleggsvarme i form av oljekjeler. For 
dette systemet ønsker vi selvsagt å oppnå 
høyest mulig varmefaktor, kombinert 
med et mest mulig driftssikkert anlegg. 

I systemet har vi fire styrende 
temperaturer: 

• Turledningstemperatur 
• Kjelesystemets temperatur 
• Varmepumpens utgående temperatur 
• Returtemperatur til varmepumpen. 

Turtemperaturen ut på anlegget styres 
etter en fastlagt kurve som er en funksjon 
av utetemperaturen. Den bør velges slik 
at varmepumpen kan gå med gunstigst 
mulige driftsbetingelser over hele året. 

Kurven bør innstilles slik at det i perioder 
med lav belastning så skal varmepumpen 
kunne dekke anleggets varmebehov 
alene. I slike driftstilfeller er 
reguleringsventilen TV-10 tvangsstengt 
mot kjelesystemet og hele kjelesystemet 
er dermed blokkert. 
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Når varmepumpen ikke kan opprettholde 
den ønskede turtemperaturen TE-10/ 1, 
starter en tidsforsinkelse. Hvis 
temperaturen etter denne perioden forsatt 
er for lav, åpner ventil for valgt kjele, 
f.eks kjele B, og pumpe P3 starter. 
Vannet varmes nå opp i kjelesystemet 
(regulert av TIC -2). Når kjelesystemet er 
oppvarmet (målt med temperaturføler 
TE-13), frigjøres tvangsstyringen av 
reguleringsventil TV- I 0. Denne får nå 
regulere med er-verdier fra 
temperaturføler TE- I 0/ I og bør-verdi fra 
kurve styrt av utetemperaturen. 

Kjelesystemet vil nå, til tross for sin høye 
temperatur, kun tilføre systemet så mye 
varme som behøves for å opprettholde 
nødvendig turtemperatur. Systemets 
returtemperatur kommer derfor til å 
holdes lav, slik at vi kan opprette 
gunstige driftsforhold for varmepumpen. 

Ved større anlegg bør det vurderes å 
installerer flere oljekjeler med forskjellig 
effekt. Da oppnås bedre tilpassing av 
tilleggseffekt til varmepumpen, og 
dermed bedre virkningsgrad for hele 
systemet. 

Igjen poengteres viktigheten av å utrede 
hvilke mengdebegrensninger det 
eventuelt er for sirkulerende vannmengde 
gjennom kondensatoren. Dette gjelder så 
vel minimums- som maksimumsmengde. 

8.2 Viktige regulerings- og 
overvåkingskomponenter 

8.2.1 Effektvelger 

Innkobling av kjele eller kjeler skjer etter 
effektbehovet som måles med 
varmemengdemålere. For å unngå 
unødige innkoblinger eller omkoblinger 
kan grenseverdiene for effektene justeres 
og tidsforsinkelse innkobles. 

Innkoblingsprosedyre kan velges etter 
flere kriterier og må tilpasses hvert enkelt 
anlegg: 

I. Nyttiggjort energi 
2. Tilført effekt 
3. Utetemperatur 
4. Kalender 
5. Fast rekkefølge 

8.2.2 Valg av kjeleeffekt 

Her anbefales å bruke innkobling etter 
avgitt effekt. Måling skjer av totalt avgitt 
effekt til systemet med varmemengde 
måler QIT-12, mens varmepumpens 
avgitte effekt måles med varmemengde 
måler QIT-1. Ved å subtrahere de avgitte 
effektene fås effektbehovet som skal 
dekkes fra kjelesystemet, og best egnet 
kjele(r) kan velges. 

For kontroll av differansen 
turledning/returledning turtallstyres 
hovedpumpe Pl med differanstrykk som 
bør-verdi. Det henvises her til figur 8.1.3. 

Husk at vannmengden varierer over 
varmepumpens kondensator. Hvis dette 
kan skape problemer for varmepumpens 
drift, må tiltak gjøres for å sikre konstante 
forhold. Det henvises her til figur 8.1.4. 

Måling og kontroll av driften er absolutt 
nødvendig for å få et godt fungerende 
varmeanlegg. Best er det å installere en 
effektvelgersentral med 
datainnsamlingsfunksjon for 
energistatistikk. Effekt og energiforbruk 
måles med samme varmemengdemåler 
som for effektvelgerfunksjonen. Tilført 
elektrisk energi til varmepumpen må 
måles. Oljemengden måles med 
oljemengdemåler. 
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Fra disse målingene kan fås: 

• Indikering av momentant effektbehov 
• Indikering av produsert varmemengde 

siste 24 timer 
• Lagring og indikering av produsert 

varmemengde inneværende måned og 
12 måneder historisk 

• Lagring og indikering av min. og max 
varmeforbruk under innstilt tid (1-24 
timer), inneværende måned og 12 
måneder historisk 

• Data for hver varmeproduserende 
enhet samt totalt for hele anlegget. 

8.2.3 Årsvirkningsgrad - Varmefaktor 

Når varmemengdemåler og 
energiregistreringsutstyr er installert, kan 
sentralen beregne årsvirkningsgraden for 
anlegget og varmefaktoren for 
varmepumpen. 

I tillegg vil den gi en rekke andre verdier 
som er vesentlig for en riktig drift av 
anlegget: 

• Driftstider for varmeproduserende 
enheter 

• Antall starter for hver enhet 

Ofte gir en velgersentral flere andre 
tilleggsfunksjoner som bør vurderes i 
hvert enkelt tilfelle. 

Det er av stor betydning at anlegget 
utstyres med en slik instrumentering. Alt 
for mange varmepumpeanlegg drives 
uten effektiv og nødvendig oppfølging. 

8. 3 Systemløsninger - Eksempler 
og kommentarer 

8.3.1 Varmepumpe som dekker liten 
grunnlast 

Flytskjemaet i figur 8.1.1 viser et anlegg 
hvor varmepumpen dekker en liten 
grunnlast. Dette skjer i tilfeller hvor f.eks. 
tilgjengelig varme fra 
lavtemperaturkilden har begrensninger. 
Her kan det være aktuelt å ha en el-kjele 
for uprioritert kraft og en oljekjel(er) for 
dekning av topplast, dvs. denne/disse må 
da dimensjoneres for maksimalt effekt 
behov. 

8.3.2 Rørsystem for varmeforbrukere 
- Mengderegulert system 

Figur 8.3 viser prinsipp for tilkobling av 
de ulike varmeforbrukende systemer og 
enheter i anlegget. 
Systemet er mengderegulert for hele tiden 
å få lavest mulig returtemperatur og 
dermed de gunstigste forhold for 
varmepumpen. 

8.3.3 Varmeanlegg med 
kjelevalgsystem 

Det henvises til figur 8.4. For å 
minimalisere problemer ved 
gjennomføring av prosjekter med 
kjelevalgsystem er det en rekke forhold 
som må beskrives i de ulike entreprisene. 

Automatiseringsanlegg : 
Her blir beskrevet følgende: 

Utstyr i VVS-tavle i fyrrom tilpasset 
kjelevalgsystemet. 
Automatikkutstyr som skal tilknyttes SD- 
anlegget. Dette utstyr er i hovedsak 
givere for overvåking av temperatur, 
trykk, oljemengdemåling, energimåling 
o.l. 
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Oljekjeler: 
Det må beskrives at disse leveres uten 
automatikk, dvs ren kjele med brenner. 

Automatikk for kjeleanlegg: 

Nedenfor er vist en oppstilling over 
nødvendig automatikk til kjeleanlegget. 
Fabrikat som er oppgitt er kun ment som 
eksempel. Endelig valg av leverandør 
gjøres selvfølgelig etter nærmere 
vurderinger. 

Benevnelse Ant. 
UTSTYR FOR HVER OLJEKJELE 
MOG-1000-O2K. Regulator for kjele I 
Montasjeplate 410 x 720.for plassering av MOG-1000-O2K på kjeleside. I 
Frekvensomformer for styring av brenner. I 
MLD-1000 Stuss for regulering av luftmengden til forbrenningen. Stussen er utstyrt med I 
reguleringsspjeld og reguleringsmotor. Tilpasset brenner. 
MG-3000-DRT-125 Temperaturføler for måling av vanntemperatur i stigeledningen. Leveres med l 
dykkrør. Dykklengde 125 mm. Måleelement Pt- I 00 iht. DlN43760 
MG-3000-RØ-200 Temperaturføler for måling av rekgasstemperaturen i røkstuss, Leveres med uttak I 
for røkzassanalvse. Dvkklenzde er innstillbar 0-200 mm. Måleelement Pt- I 00 iht. DlN43760. 
MG-3000-DK-180 Temperaturføler for forbrenningsluft. Termoelement type Pt- I 00. 1 
MMT-100 Max.termostat for overvåkning av temperaturen i stigeledningen, utstyrt med manuell reset I 
ved alarm 
MQG-200-E Oljemengdemåler med elektronisk impulsgiver for fyringsolje Eo 1 /2. Monteres på I 
brennerens trykkside. Måleområde normalmengde 150 1/h. Kortvarig max. I time døgn 200 I. Pulser: 0, I 
I/puls. Matespenning 5 YDC. 
MO9000 Galvanisk skille for oljepuls I 
MKA-1000 Datakommunikasjon for alle måleverdier, driftsindikeringer, driftsverdier (børverdier, I 
grenseverdier etc.) og alarm fra hver reguleringssentral, for overføring til effektvelger MYP-3000 for 
videre behandling. 
O2-REGULERING 
MG-4000 Sentralenhet for Oz-føler.Måleområde 0-5/10/20,7% 02. Utsignal 0-20 mA I 
MG-4000/S Målesonde for 02 I 
Montasjeplate 4 IO x 720. For plassering av MG-4000 på kjelside. I 
MO-2000 Måleverdiomformer pot.meter/mA-signal, for programmering av børverdi 02 over I 
reguleringsområdet på brenneren. (Leveres ved modulerende brenner) 
Kjelevalgsystem felles for alle kjeler 
MVP-3000, kjelevalgsystem med standard rapportfunksjoner I 
MG-3000-DRT-125 Temperaturføler for måling av vanntemperatur i kjelenes felles turledning og retur. 2 
Dykkrør 125 mm. 
MTT-( I stk ventil pr. kjele) Motortrottelventiler for avstenging av vannsirkulasjon gjennom kjelene. ? 
Dimensjon= O N ? ?  mm (tilpasses rørnettet). 
MG-3000-UT Uteføler for måling av temperatur utendørs. Måleelement Pt-I 00. Måleområde - I 
50/+50 C. Leveres i plastkapsling. Beskyttelsesklasse S-43. 
TD-22 Telemodem for mulighet til oppringning til velger og tilknyttet MOG-1000-O2K. I 
Monteres i separat kapsling for plassering ved velger 
Mengdemåler type elektromagnetisk I 

Anslutning : Avhengig av vannmengde 
Nøyaktighet: +/-0,5% avlest verdi+ 0,01 % av FSD 
Indikator : Mengde ?? m3 /h 
Utsignal : Mengde 4-20 mA 
Montasje : Rettstrekk før måleren lOxDN 

Rettstrekk etter måleren 5xDN 
Foring : PTFE (teflon) 
Trykklasse : PNl6 
Kabel : Max. IO meter føler-måleenhet 

Temneraturaiver Pt-100 for energiberegning parvis kalibrert, type TPK-1141, Dykklengde: 150 mm 2 
Måleenhet-Integreringsverk type Calec MB eller lignende med utsignaler 0-20 mA for I 
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temperaturdifferanse og effekt. samt pulskontakt for energi og alarm 
M 0 9 0 0 0  Galvanisk skille for energipuls I 
Datalisens for Windows 95 og NT. I 
For kommunikasjon med effektvelgersentral med programvare for omstilling og avlesning av alle 
parametere samt presentasjon av standardrapporter tilhørende systemet 
Motorventil 3-veis sleideventil på felles turvannsledning før varmestokk. I 
DN: ??? mm. 
Montasje av alt utstyr tilhørende "Automatikkfor kjeleanlegg" med unntak av lommer som monteres av 
rørlegger. 
Installasjon av med unntak av kabler fra VVS-tavle for hovedstrøm, styrestrøm, signalkabel og 
kommunikasjonskabel til PC fra effektvelgersentral. 
Merking av alt utstyr tilhørende "Automatikkfor kjeleanlegg" med hvite plastlaminatskilt og sort tekst 
festet med strips. 
ldriftsettelse av alle funksjoner 
Dokumentasjon. Det leveres strømveisskjemaer, systemskjema med korrekt komponentmerk.ing, 
funksjonsbeskrivelse, betjeningsveiledning og tekniske datablad for alt levert utstyr. Dokumentasjonen 
leveres i stiv perm med register. 
I sett plasseres i passende dokumentholder i plast skrudd fast til vegg i fyrrom. I sett leveres til 
driftspersonalet. 
Innlastning av PC-betjeningsprogram og idriftsettelse av kommunikasjon mellom PC og 
effektvelgersentral 
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9. Kombinert varmepumpe- og kjøleaggregat 

Prosessen og hovedkomponentene i en 
varmepumpe og et kjøleaggregat er 
prinsipielt helt like. Mens varmepumpe 
utnyttes i fyringssesongen så utnyttes 
kjøleaggregatet stort sett i 
sommersesongen. Dersom fordamper- og 
kondensatorsiden er utformet omtrent på 
samme måte, kan det samme aggregatet 
utnyttes både som varmepumpe- og 
kjøleaggregat. I en del tilfeller er det 
dessuten mulig, dersom det er behov for 
det, å utnytte både varmepumpe- og 
kjølefunksjonen på samme tid. 

Det finnes egentlig mange eksempler på 
slike installasjoner, men det er dessverre 
ikke alltid blitt den suksess som 
forespeilet. Årsaken til dette er at 
aggregatet ikke har vært utformet på en 
slik måte at det har vært egnet for de 
relativt store variasjoner som oppstår på 
fordamper- og kondensatorsiden. 
Aggregatet går med store ytelsesavvik, 
dårlige effektfaktorer, diverse 
driftsproblemer og havari. 

Det er nødvendig med nøye kartlegging 
av de driftsbetingelser som kan oppstå. 
Deretter må disse legges til grunn av 
leverandøren slik at passende aggregat 
kan velges, og eventuelt modifiseres til 
de konkrete driftsbetingelsene. 
Slike vurderinger krever god innsikt i 
varmepumpens-Zkjoleagg reg ate ts 
virkemåte. 

Den systemløsning som vanligvis gir de 
beste forutsetningene for et godt prosjekt 
er der både fordamper- og 
kondensatorsiden er tilknyttet vann- eller 
glykolkretser. Kretsen for fordampersiden 
sørger for nødvendig 
"isvannsproduksjon" om sommeren. 
Kretsen for kondensatoren ledes ti I 
"tørrkjølere" som avgir varmeenergi til 
uteluften. Om vinteren benyttes 
is vannskretsen til for eksempel 
varmegjenvinning fra avkastluften i 

ventilasjonssystemet. Varmeopptaket 
utnyttes i varmepumpen. 
Kondensatorkretsen ledes nå ikke til 
tørrkjøleren, men frem til egnede 
varmeforbrukssteder (varmebatterier i 
ventilasjonsaggregat, radiator- og 
gulvvarmesystem). 

Om våren og høsten oppstår gjerne 
driftssituasjoner hvor det er en 
"blanding" av de nevnte driftstilfellene. 
Dette krever stor omtanke ikke bare for 
utformingen av det kombinerte 
vannepumpe- og kjøleaggregat, men også 
reguleringssystemet for de nevnte 
vannkretsene. Det er gjerne i disse 
overgangsperiodene at det oppstår havari 
på aggregatene, eller at disse utnyttes på 
en lite effektiv måte. Klassisk er drift av 
aggregatene med svært høye 
kondenseringstemperaturer av hensyn til 
mulig varmebehov. Imidlertid kan 
varmebehovene i disse periodene være så 
små at merforbruket til energi for drift av 
aggregatet ved høye temperaturer er 
større enn sel ve varmebehovet. 
Overskytende varmeeffekt "dumpes" da i 
tørrkjøleren til ingen nytte. 

Det har i den senere tiden kommet på 
markedet spesielle ventilasjonsaggregat 
med integrert varmepumpe- 
/kjøleaggregat. Blant en del byggherrer 
har aggregatene blitt ganske populære. 
Løsningen er plassbesparende og 
kombinasjonen kjøling om sommeren og 
varmepumpe om vinteren er besnærende. 
Fordamper- og kondenseringsfunksjonen 
er reversibel, dvs. at fordamperen som 
kjøler tilluften om sommeren tjener som 
kondensator om vinteren. Tilsvarende blir 
det ved avtrekksluften: 
kondensatorfunksjonen om sommeren 
gjøres om til fordamper om vinteren. 
Kjølefunksjonen er sjelden så 
problematisk. Det er som regel ved disse 
driftsforholdene at man velger å 
dimensjonere anleggets komponenter. 
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Ved varmepumpedrift blir forholdene en 
del annerledes, særlig dersom man skal 
utnytte varmepumpedriften ned til relativt 
lave utelufttemperaturer ( -5  °C). Tar man 
ikke tilstrekkelig hensyn til dette, oppstår 
det ofte alvorlige driftsproblemer. 

De beste resultatene for reversible 
varrnepurnpe-zkjøleaggregat oppnås når 
følgende er tilfellet : 

At temperaturforholdene for fordamper 
og kondensatorside ikke varierer for mye 
ved de to ulike driftsforhold. 

At temperaturløftet/senkingen er 
tilnærmet lik for sommer- og vinterdrift. 

At effektuttaket er tilnærmet likt for 
sommer og vinterdrift, og at aggregatet er 
oppdelt med flere kompressorer som på 

en enkel måte kan tilfredsstille de 
varierende effektuttak. 

Som nevnt er det en god del aggregat på 
markedet som er beregnet for reversibel 
drift. Man skal imidlertid være klar over 
at en del av disse faktisk ikke er så godt 
egnet for drift ved norske klimaforhold. 
Det er i seg selv nødvendigvis ikke noe 
galt med et slikt aggregat. Det er bare at 
det ikke er tilrettelagt for drift med så 
store variasjoner som ofte opptrer 
gjennom et typisk driftsår i norske 
anlegg. Slike aggregat må ikke velges 
dersom ikke leverandøren er villig til å 
gjøre nødvendige modifikasjoner. 

Det henvises for øvrig til kapittel 10 
"Standardaggregater". 
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10. Bruk av "standardaggregat" 

Som nevnt flere ganger kan større 
varmepumpesystem være komplekse i sin 
oppbygging med fare for både feil 
dimensjonering og uhensiktsmessige 
komponentvalg. Det kan da i mange 
tilfeller være både hensiktsmessig og 
lønnsomt å benytte "standardaggregat". 
Med dette menes varmepumpeaggregat 
som i det alt vesentlige er ferdig bygget 
og utprøvd hos produsent og som inngår i 
et fast produktprogram. Fordelene med 
dette er at man i større grad er sikret en 
leveranse uten feil og mangler, uten 
"barnesykdommer" osv. 

Det finnes en rekke seriøse produsenter 
av større varmepumpeaggregat. 
Dessverre er utvalget blant norske 
produsenter for tiden ganske begrenset, 
kun noen få og innenfor spesielle nisjer. 

Derimot finnes det ganske mange 
leverandører av mellomstore og større 
varmepumper. Langt de fleste er da 
representanter for utenlandske 
produsenter. Noen er kuldeentreprenører 
som gjennom litt egenproduksjon og en 
del innkjøp av hovedkomponenter fra 
utenlandske produsenter, fremstiller sine 
egne varmepumpeaggregater. 

Det er selvfølgelig fristende å velge blant 
ulike standardaggregat, men spesielle 
forhold kan gjøre at dette ikke er mulig, 
eller rett og slett uhensiktsmessig. 

Mange av standardaggregatene blant 
utenlandske produsenter er bygget med 
god design og gode produkter. For drift 
under de forhold aggregatene er 
optimalisert for, kan produsenten som 
regel vise til gode og dokumenterte 
erfaringer det ikke er grunn for å trekke i 
tvil. Allikevel oppstår det problemer med 
en del av dem når de benyttes i norske 
varmepumpesystem. Eksemplene er 

dessverre mange. Hva er så årsaken til 
dette? 

Analyse av en rekke slike eksempler 
konkluderer ganske klart med at slike 
aggregat ikke var tilpasset de 
driftsforhold som oppstod i 
varmepumpesystemet. For eksempel var 
temperaturnivå i gitte driftssituasjoner, 
både på varmeopptakssiden og 
varmeforbrukssiden, til dels langt utenfor 
det varmepumpeaggregatet opprinnelig 
var konstruert for. Svært store avvik har 
forekommet for såkalte luft-vann 
varmepumper. På dager med lave 
utelufttemperatur vil turtemperaturen i 
varmesystemet være relativt høy. Dermed 
må varmepumpeprosessen arbeide med 
lav fordampningstemperatur i 
kombinasjon med høy 
kondenseringstemperatur. 
Temperaturløftet for kompressoren kan 
rett og slett bli for høyt. Dette gir ikke 
bare reduksjon i varmepumpens kapasitet 
og effektfaktor, men ekstraordinær 
slitasje oppstår, ofte med hyppige 
kompressorhavari som konsekvens Fra å 
skulle være en lønnsom investering i 
forhold til andre oppvarmingsalternativ, 
blir varmepumpen ikke bare et 
driftsproblem, men også en utgiftspost til 
byrde for byggherren. 

Mange av standardaggregatene som er 
produsert i utlandet er altså ikke 
optimalisert for drift under norske 
klimaforhold. For noen er det mulig å 
gjøre relativt enkle modifikasjoner, for 
andre er dette ikke mulig. Sistnevnte 
kategori må ikke benyttes i norske 
varmepumpesystemer. 

I tabell 10 .1. er det satt opp en enkel 
sjekkliste for noen viktige forhold som 
må vurderes ved eventuell bruk av 
standardaggregater. 
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Forhold som må vurderes Nødvendige opplysninger Merknader 

1 Varmepumpens tillatte Hvilke driftsbetingelser er Spesifikke krav til utforming av 
driftsforhold aggregatet optimalisert for. Hva er varmepumpen, oppstillingssted, 

"yttergrensene" aggregatet kan grunnlag for spesiell 
arbeide med uten at skadelige drifts- sikkerhetsutrustning og 
tilstander opptrer, henh. laveste sikkerhets ti I tak. 
temperaturnivå i fordamper og 
høyeste i kondensator. 

2 Godkjenninger og samsvar med Hvilke forskrifter, regler og normer Viktig å få klarlagt eventuelle 
forskrifter, regler og normer er benyttet for produksjon av avvik i forhold til gjeldende krav 

aggregatet. for det aktuelle varmepumpe- 
prosjektet. En del standard- 
aggregat oppfyller ikke kravene i 
Norsk Kuldenorm uten at det 
gjøres modifikasjoner. 

3 Service- og vedlikehold Mulig omfang av service- og Det er viktig å få klarlagt mulig 
vedlikehold, tilgang på reservedeler. omfang av typisk service- og 
Mulighet for å få gjort alt service- og vedlikeholdsarbeid og på hvilken 
vedlikeholdsarbeid av kompetent måte dette kan gjøres gjennom 
personell hos leverandør i Norge. norsk eller lokal leverandør. Det 

har betydning for økonomi og 
dri ftsti lgjengelighet 

4 Dokumentasjon Omfanget av dokumentasjon som All dokumentasjon bør foreligge 
medfølger inkl. nødvendige på norsk. For noen aggregattyper 
sertifikater osv. Nødvendig er dette ikke mulig. For slike må 
brukerveiledning, service- og det som minimum leveres en 
vedlikeholdsinstruks, rørskjema, kortfattet versjon på norsk. 
elektroskjema osv. må medleveres. 

s "Reversible" aggregat Opplysninger under pkt. I må også Det må legges stor vekt på å sikre 
(kombinerte varmepumpe-/ inkludere forholdene ved bruk av at aggregatet er egnet for slik 
kjølefunksjon) aggregatet til kjøling. kombinasjonsdrift under de 

forhold som kommer til å opptre i 
anlegget. 
Reguleringsmetode for omkobling 
mellom de to driftsmodus må nøye 
giennomeås. 

6 Referanser Referanseliste for leveranser av Det er viktig å sjekke 
tilsvarende aggregat. referanseliste. Kontrollere at den 

inkluderer den type aggregat som 
er aktuelt for levering, og at det 
benyttes under samme forhold. 
Undersøk nærmere med 
kjøper/bruker av azzreaater. 

Tabell 10. I. Bruk av standardaggregat. Noen forhold som må undersøkes nærmere. 
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11. Kuldemedier 

Forhold i tilknytning til valg og bruk av 
kuldemedier kan for tiden synes 
uoversiktlige og til dels vanskelige. For 
en stor del skyldes dette de miljømessige 
sider ved en del av de medier som har 
vært benyttet i stort kvanta de siste 50 år 
eller lenger. Reguleringer er vedtatt. 
Noen medier har blitt forbudt, andre er i 
ferd med å bli det, mens en del av de nye 
mediene representerer store 
miljøbelastninger ved utslipp til 
omgivelsene. Det er derfor valgt å 
behandle kapittelet om kuldemedier 
relativt omfattende i håp om at dette kan 
være til utfyllende hjelp når 
kuldemedium for en potensiell 
varmepumpe skal velges. 

11.1 Innledning 

Kuldemediet i varmepumpen, ofte også 
kalt arbeidsmediet, fungerer som 
varmebærer mellom varm og kald side i 
anlegget. Det opptar varme i 
fordamperen og avgir varme i 
kondensatoren. I prinsippet kan et hvilket 
som helst kjemikalium benyttes. I 
praksis vil bare et fåtall stoffer være 
egnet på grunn av stoffegenskapenes 
betydning for den tekniske utførelsen av 
anlegget, for håndteringen av mediet og 
for konsekvensene av utslipp til 
omgivelsene. 

Opp gjennom historien har ulike grupper 
kjemikalier dominert. Opprinnelig ble 
det benyttet naturlige stoffer, 
eksempelvis var de første kuldeanleggene 
med etyleter. Størst utbredelse fikk 
ammoniakk, karbondioksid og 
metylklorid, men også svoveldioksid og 
ulike hydrokarboner (særlig isobutan og 
propan) var en god del benyttet. 
(Hydrokarboner er samlenavn på 
petroleumsgasser som propan, butan 
osv.). 

Teknisk sett er alle disse kjemikaliene 
egnet, men de fleste har ulike negative 
effekter. Ammoniakk, metylklorid og 
svoveldioksid er giftige, mens eter og 
propan og andre hydrokarboner er 
brannfarlige. Karbondioksid er uten slike 
sideeffekter, men har helt spesielle 
tekniske egenskaper. Mediet fant 
anvendelse først om fremst om bord i 
skip. 

I trettiårene kom de syntetiske 
kuldemediene, først KFK-mediene, så litt 
senere også HKFK. Disse mediene kom 
etter krav om sikrere kuldemedier. De 
var verken brennbare eller giftige, men 
var, som det senere skulle vise seg, til 
alvorlig skade for miljøet 
(ozonnedbryting, drivhusvirkning). 
HFK-mediene som erstatter KFK, etter 
hvert også HKFK, er som vi vet også 
sterke drivhusgasser og heller ikke 
miljøvennlige, riktig nok med betydelige 
variasjoner innenfor gruppen. 

Dette har ført til fornyet aktualitet for 
naturlige kjemikalier, i første rekke 
ammoniakk, karbondioksid og 
hydrokarboner. Dette gjelder ikke minst 
varmepumper, som på grunn av 
gjennomgående høye 
kondenseringstemperaturer "lider" ekstra 
mye som følge av endrede 
medieegenskaper ved overgang fra 
(H)KFK til HFK. Det er imidlertid viktig 
å merke seg at hydrokarboner og 
ammoniakk i sin tid delvis ble erstattet 
av "sikrere" stoffer, og at tilbakevending 
til disse kuldemediene for generelle 
formål nødvendigvis må følges av 
relevante tiltak for å opprettholde samme 
grad av sikkerhet i nærmiljøet. 

Nyanvendelsen av karbondioksid er ennå 
på et tidlig kommersielt stadium. Mediet 
har potensiale som effektivt medium for 
varmepumpe, spesielt i forbindelse med 
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oppvarming av varmt tappevann, og for 
andre formål der varmebæreren øker mye 
i temperatur under tilførselen av varme. 

Valg av kuldemediumfor varmepumper 
(og kuldeanlegg) vil i fremtiden ha et 
viktig prinsipielt element, nemlig valget 
mellom kjemikalier som er uskadelige for 
det globale miljøet, men med en viss 
risiko lokalt, og medier som er mindre 
problematiske i hverdagen, men som 
bidrar til globale miljøforstyrrelser. 

11.2 Aktuelle kuldemedier, oversikt 

Overgangen fra (H)KFK til HFK førte til 
en tilnærmet eksplosjonsaktig økning i 
utbudet av ulike kuldemedier, eller rettere 
varianter av kuldemedier. De fleste av de 
nye mediene var blandinger, og små og 
store produsenter markedsførte sin 
"resept". Fremdeles preges situasjonen 
av mange mulige varianter, men det har 
etter hvert skjedd en konsentrasjon i bruk 
av et mindre antall medier. 

Det vil av mange grunner være mest 
rasjonelt å holde seg til de mest etablerte 
mediene. En vil derfor begrense omtalen 
her til å gjelde de kuldemediene som 
vurderes som mest aktuelle, uten derved å 
hevde at medier som er utelatt ikke kan 
være aktuelle for varmepumper. I tillegg 
til erstatningene for KFK og HKFK, som 
alle er nye stoffer for naturen, kommer de 
naturlig forekommende kjemikaliene 
ammoniakk, karbondioksid (CO2) og 
hydrokarboner. 

Tabell 11.1 gir oversikt over de mest 
aktuelle kuldemediene for varmepumper. 
Hvordan de enkelte mediene egner seg i 
ulike sammenhenger er diskutert punkt 
for punkt i kapittel 11.3. Innledningsvis 
gis det her en kort generell karakteristikk 
av mediene: 

11.2.1 HFK-134a 

HFK-134a har lignende egenskaper som 
KFK-12 og kan benyttes på tilsvarende 
måte i varmepumper. Mediet gir 
gjennomgående litt dårligere effektfaktor 
enn KFK-12, særlig i det øvre 
temperaturområdet. Drivhuseffekten er 
ikke blant de høyeste, men likevel 
betydelig (jfr. tabell 11.1 ). Alt i alt er 
HFK-134a et rimelig godt egnet 
kuldemedium for varmepumpe. 

11.2.2 HFK-152a 

HFK-152a er et brennbart kjemikalium i 
HFK-gruppen, men mindre eksplosivt 
enn hydrokarbonene. Det brukes nesten 
bare som komponent i blandinger. Når 
det er tatt med her, skyldes dette at det er 
det mest effektive HFK-mediet for 
varmepumpeformål (jfr tabell 11.2), 
samtidig som GWP-verdien er svært 
moderat 

11.2.3 HFK-404A og HFK-507 

HFK-404A og HFK-507 (heretter 
betegnet HFK-404A/507) kan behandles 
under ett. Begge mediene er blandinger 
av HFK-125 og HFK-143a. HFK-404A 
inneholder dessuten litt HFK-134a. 
Innholdet av HFK-134a medfører en 
ubetydelig større temperaturglidning for 
HFK-404A. 

Begge mediene er erstatningsmedier for 
KFK-502 og har mange dennes 
egenskaper, bl.a. muligheten for store 
temperaturløft i ett kompresjonstrinn. De 
er av denne grunn velegnet for 
fryseformål, spesielt i kombinasjon med 
moderate kondenseringstemperaturer. På 
grunn av raskt økende prosesstap ved 
stigende kondenseringstemperatur, er de 
generelt mindre egnet for varmepumper 
(jfr. tabell 11.2). 

HFK-404A/507 gir 60% større 
varmeeffekt med samme kompressor enn 
HFK-134a (tabell 11.2). Aggregatene 
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blir følgelig billigere. Blandingene er 
imidlertid betydelig mindre 
energieffektive. Når investering og drift 
(energi) vurderes samlet, kan HFK- 
404A/507 komme dårligere ut enn HFK- 
l 34a. Den høye GWP-verdien er 
ytterligere et moment i disse medienes 
disfavør. 

11.2.3 HFK-407C 

HFK-407C er en blanding av HFK-32, 
HFK-125 og HFK- l 34a, karakterisert ved 
stor temperaturglidning. Det 
markedsføres som erstatningsmedium for 
HKFK-22, og er i kraft av dette et aktuelt 
varmepumpemedium. Mediet er i ferd 
med å bli "standardisert" i 
luftkondisjoneringsanlegg i Europa, som 
også vil medføre at det vil finnes i mange 
varmepumper. 

I teorien er prosesseffektiviteten bedre 
enn for HFK-404A/507, men dårligere 
enn for HFK-134a. I praksis kan 
temperaturglidningen medføre at 
aggregatene ikke arbeider optimalt, og 
forskjellen mellom teori og praksis kan i 
så fall bli stor. Miljørnessig befinner 
HFK-407C seg "midt på treet". 

11.2.4 HFK-41 OA 

HFK-410A består av like deler HFK-32 
og HFK-125. Temperaturglidningen er 
ubetydelig, og mediet kan i de fleste 
sammenhenger behandles som 
enkomponent kjemikalium. Det er et 
høytrykksmedium som krever 
komponenter i høyere trykklasse enn det 
som har vært standard til nå. Det er i dag 
begrenset tilgjengelighet av utstyr, men 
det antas at dette vil bli bedre etter hvert. 
Fordelen med det høye trykket er en 
tilsvarende høy ytelse, hele 40-45% over 
HFK-404A/507. Energi- og miljørnessig 
ligger HFK-410A mellom HFK-134a og 
HFK-404A/507. 

11.2.5 Ammoniakk 

Ammoniakk (NH3) har vært benyttet i 
industrielle kuldeanlegg i mer enn 120 år. 
Ikke desto mindre er mediet enda bedre 
egnet som kuldemedium nettopp i 
varmepumpe, på grunn av svært høy 
kritisk temperatur. Sammenlignet med 
HFK-kjemikaliene gir 
ammoniakkprosessen opp til 40 % høyere 
effektfaktor (jfr. tabell 11.2). I praksis 
kan differansen være enda større på grunn 
av mer effektive komponenter og mindre 
trykktap i rør og ven ti ler. 

Bruksområdet for ammoniakk er i praksis 
noe begrenset sammenlignet med HFK- 
mediene. Årsaken er mediets giftighet og 
karakteristiske, intense lukt, men også at 
små ammoniakkaggregater gjerne blir en 
del dyrere. Ammoniakk er derfor best 
egnet til bruk i noe større anlegg med 
eget maskinrom, hvor det kan bygges inn 
tiltak for å minimalisere konsekvensene 
av eventuell lekkasje. 

11.2.6 Karbondioksid 

Karbondioksid (CO2) skiller seg ut fra de 
øvrige mediene ved et langt høyere 
trykknivå, opp til 150 bar på 
høytrykkssiden, og ved at det benyttes en 
spesiell variant av kuldeprosessen, såkalt 
transkritisk prosess. I en slik prosess 
ligger trykket på høytrykkssiden over 
kritisk trykk. Det skjer derfor ingen 
kondensering ved varmeavgivelsen, som 
foregår over et stort temperaturintervall, 
eksempelvis 50 °C. Prosessen er best 
egnet når også varmebæreren gjennomgår 
stor temperaturendring, som ved bereding 
av varmt tappevann. 

CO2-varmepumpen er den mest effektive 
Løsningenfor å varme vannfra 
omgivelsestemperatur til 60°C eller mer. 
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11.2.7 Hydrokarbonene 

Hydrokarbonene propan (C3Hs) og 
propylen (propen, C3H6) dekker 
tilsvarende område som HKFK-22. De er 
merkbart mer effektive enn tilsvarende 
HFK-medier (jfr. tabell 11.2), er teknisk 
sett enkle i bruk (vanlig "freonteknologi" 
benyttes) og gir gunstige forhold for 
kompressoren. Hydrokarboner med 
kvalitet beregnet som kuldemedium 
(99.5% renhet) inneholder ingen 
elementer som ved nedbrytning kan 
danne syre eller andre korrosive 
produkter. 

Ulike tekniske løsninger er utviklet for å 
minimalisere brannfaren. Dette har gjort 

hydrokarbonene (og brennbare 
kuldemedier generelt) høyst aktuelle som 
kuldemedium i en del varmepumper. 

Care 30 og Care 50 er merkenavn for 
hydrokarbonblandinger av henholdsvis 
propan og isobutan (Care 30) og 
propan/etan (Care 50). Blandingene er 
utviklet for å erstatte henholdsvis KFK- 
12 og KFK-502/HKFK-22. 
Energimessig skal de være vel så 
effektive som mediene de skal erstatte. 
De har imidlertid signifikant 
temperaturglidning(jfr. tabell 11.1 ), og 
stiller i denne sammenhengen i samme 
klasse som HFK-407C. Care 50 oppgis å 
være litt mer effektiv enn ren propan. 
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Normal- Kond.temp. Kritisk Temp.- Trykkrørs- Praktisk Eksplo- Atm. 
Kulde- Kategori kokepkt. ved 22 bar temp. glidning temperatur grense sjonsomr. levetid GWP Pris** 
medium overtrykk 

oc ·c "C oc "C * g/mJ g/mJ år kr/kg 

HFK-134a Enkomp. -26.5 73.8 100.6 0.0 57/78 250 - 14 1300 144 

HFK-l52a Enkomp. -25.0 78.8 113.5 0.0 68/93 27 - 1.5 140 320 

HFK-404A Blanding -46.5 50.4 74.4 0.7 54/76 480 - 55 3260 205 

HFK-407C Blanding -43.6 51.8 73.0 7.1 73/97 310 - 36 1530 290 

HFK-4l0A Blanding -51.0 38.2 72.0 0.2 68/93 440 - 36 1730 350 

HFK-507 Blanding -46.7 49.2 71.0 0.0 53/75 490 - 55 3300 205 
*** 

Ammo- Enkomp. -33.3 54.8 133.0 0.0 120/163 0.35 104-195 - 0 45 
niakk 

Karbon- Enkomp. -78.4 -14.8 31.1 0.0 100 - - I <10 
dioksid 

Propan Enkomp. -42.1 63.9 96.8 0.0 57/79 8 38-  171 <I 3 410-480 

Propylen Enkomp. -47.7 63.0 91.8 0.0 65/88 8 43 -  174 <I 3 ? 

Care 30 Blanding -31.9 83.4 ca. 115 8.7 8 43 - 195 <I 3-4 470-550 

Care 50 Blanding -49.3 58.2 ca. 90 5.8 8 45 - 200 <I 2-3 605-705 

* 
** 
bruker 

*** 

Gjelder ved betingelser som angitt i teksten 
For HFK og hydrokarboner: Veiledende bruttopris fra en grossist ekskl. mva. Pris til slutt 

varierer mye, men ligger gjennomgående (vesentlig) høyere 
For ammoniakk: Pris til sluttbruker fra en entreprenør (varierer med kvanta og sted) 
For karbondioksid: Prisnivå ikke etablert. Antatt øvre grense. 

Azeotropisk blanding, oppfører seg i praksis som enkomponent stoff 

NB. Ytterligere forklaringer er gitt i teksten. 

Tabell I I. I. Data for aktuelle kuldemedier. 

Ytterligere forklaringer til tabellen: 

Kategori: 
Det skilles mellom enkomponent 
kuldemedier (ett enkelt kjemikalium) og 
blandinger av flere stoffer. Blandinger 
vil oppføre seg forskjellig fra rene 
komponenter i anlegget. 

Normalkokepunkt: 
Normalkokepunktet er 
fordampningstemperaturen ved 
atmosfæretrykk. Lav temperatur 
indikerer høytrykksrnediurn, med 
begrensning i øvre temperatur for 
varmeavgivelse (jfr. kolonne 4 i tabell 
1 l . l ) .  
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Kondenseringstemperatur ved 22 bar: 
Høyeste nominelle driftstrykk i standard 
utrustning vil ligge på 20-22 bar 
overtrykk (ved 25-27 bar 
dimensjoneringstrykk for 
komponentene). Tabellen viser 
korresponderende 
kondenseringstemperaturer til et 
dimensjoneringstrykk på 27 bar (høyeste 
driftstrykk 22 bar). Høyeste utgående 
varmebærertemperatur vil ligge 2-3 °C 
under angitt temperatur. 

Kritisk temperatur: 
Kritisk temperatur kan benyttes som 
indikator på kuldemediets 
prosesseffektivitet. Jo høyere kritisk 
temperatur, desto mer effektiv prosess. 

Temperaturglidning: 
Mange kuldemedieblandinger fordamper 
(koker) og kondenserer over et 
temperaturintervall. Kolonnen viser 
størrelsen på temperaturglidningen ved 
atmosfæretrykk. 

Trykkrørstemperatur: 
Trykkrørstemperaturen etter tapsfri 
(ideell) kompresjon er angitt for drift 
mellom 0/48 °C (første tall) og 0/68 °C 
(andre tall), ved 5 °C gassoverheting inn 
på kompressor. I praksis vil 
temperaturen være I 0-20 °C høyere som 
følge av kompressortapene og 
oppvarming i eventuell sugegasskjølt 
kompressor. 

Praktisk grense: 
Praktisk grense (korttids grenseverdi) 
representerer maksimal mengde 
kuldemedium i luften uten at dette har 
akutte skadelig virkning på mennesker. 
(Må ikke forveksles med hygienisk 
grenseverdi, som er grensen for påviselig 
skade etter lang tids eksponering). For 
brennbare kjemikalier representerer 
praktisk grense 20% av nedre 
eksplosjonsgrense (LEL). 

Eksplosjonsområde: 
Kolonnen angir nedre og øvre grense for 
mengde kuldemedium i luft som gir 
eksplosjonsfarlig blanding (LEL, "lower 
explosion limit" og UEL, "upper 
explosion limit"). 

Atmosfærisk levetid: 
Atmosfærisk levetid er definert som den 
tiden det tar inntil 2/3 av en tilført 
gassmengde er brutt ned. 

GWP: 
Forkortelsen står for "Global Warming 
Potensial", og gir uttrykk for kjemikaliet 
styrke som drivhusgass sammenlignet 
med CO2. (CO2 har per definisjon GWP 
= I ) .  

Pris: 
Tabellen angir prisnivå til sluttbruker, 
ekskl. mva. Det er stor spredning i 
prisene på HFK-medier, som kan være 
betydelige dyrere enn angitt i tabellen. 
Merk at hydrokarboner og ammoniakk 
har bare halve vekten av HFK, slik at 
forskjeller i kuldemediekostnad i praksis 
vil være større enn hva som fremgår av 
tabellen. 

11.3 Grunnlag for valg av 
kuldemedium 

Dette kapittelet tar for seg viktige forhold 
som det må tas hensyn til ved valg av 
kuldemedium til varmepumper. Også i 
kapitlene 11.4 til I I. 7 er det gitt en del 
momenter man må ta hensyn til for de 
res pek ti ve kuldemediegrupper. 

11.3.1 Tilgjengelighet 

Miljødebatten har stilt spørsmål om 
hvilke kuldemedier som vil være 
tilgjengelige i framtiden. 
Varmepumpeanlegg kan ha en levetid på 
20 år eller mer, og må således ha tilgang 
til kuldemedium for service. 
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Naturlige kuldemedier som ammoniakk, 
CO2 og hydrokarboner vil alltid være å 
få. HKFK-22 har vært, og er fremdeles, 
et mye benyttet kuldemedium i 
varmepumper. Det foreligger imidlertid 
forslag i EU om kraftig skjerpet 
utfasingstakt for HKFK-kjemikalier, som 
kan bety redusert tilgjengelighet og økt 
pris på kort sikt. Det anbefales derfor å 
avstå helt fra å bruke HKFK-22 i nye 
varmepumper (og kuldeanlegg der dette 
enda er tillatt). 

Det foreligger så langt en kjenner til 
ingen nye kjemikalier med tilsvarende 
anvendelighet som HFK-mediene, og 
som i overskuelig framtid vil erstatte 
disse. For praktiske formål kan derfor 
også disse kuldemediene regnes som 
tilgjengelige på lang sikt. Men på grunn 
av deres miljøskadelige effekt vil det over 
tid sikkert bli innført ulike former for 
reguleringer også for disse mediene. 

11.3.2 Varmepumpens driftsområde 

Med driftsområde menes i første rekke 
hvilke temperaturer varmepumpen skal 
arbeide mellom. Som regel vil 
temperaturen på varmeavgivelsessiden 
være utslagsgivende. Av hensyn til 
kompressorens driftsbetingelser må det 
også kontrolleres for mulige 
begrensninger nedad på 
lavtemperatursiden. 

Forholdene på høytrykkssiden vil som 
regel være mest utslagsgivende for valg 
av kuldemedium. Vanlig 
dimensjoneringstrykk er som før nevnt 
25-27 bar (overtrykk). Kuldenormen 
krever minimum 10% margin mellom 
settpunkt for høytrykksvakt og 
sikkerhetsventilens åpningstrykk. For å 
unngå stopp ved tilfeldige 
temperatursvigninger i anlegget, bør det 
være en tilsvarende margin mellom 
høyeste nominelle driftstrykk og 
høytrykksvaktens aktiveringspunkt. 
Driftstrykket begrenses derved til 20-22 
bar overtrykk. Tilhørende maksimale 

temperaturer på varm side fremgår av 
tabell 11.1. 

For de fleste kuldemediene ville det ikke 
vært aktuelt å gå særlig høyere i alle fall, 
på grunn av raskt økende prosesstap når 
en nærmer seg kritisk temperatur. For 
ammoniakk stiller det seg annerledes, og 
det finnes høytrykkskompressorer 
tilgjengelig som er spesielt utviklet for 
varmepumper med ammoniakk. Disse 
kan benyttes opp til 40 bar. For andre 
typer komponenter (varmevekslere og 
beholdere) er tilgjengeligheten noe bedre, 
selv om utvalget er mindre enn for 
ordinært trykkområde. 

Med komponenter i denne trykklassen, 
kan bruksområdet for HFK-41 0A utvides 
til rundt 50 °C kondenseringstemperatur. 
Teknisk sett kan høyere temperaturer nås, 
men da med sterk økende prosesstap. 

CO2 krever trykklasse 150 bar på 
høytrykkssiden. Spesielle kompressorer 
og annen utrustning begynner å bli 
tilgjengelig, og de første kommersielle 
varmepumpene med CO2 ble satt i drift i 
slutten av 1999. Det ventes at tilgangen 
på komponenter vil bedres betydelig i 
årene som kommer. 

Praktisk driftsområde for de ulike 
kuldemediene, gitt ved utgående 
varmebærertemperatur på varm side, kan 
regnes å være: 

Opp til ca. 70 °C: 

• HFK- l 34a, HFK- l 52a, 
hydrokarbonblandinger (Care-30) i 
standard aggregater (25-27 bar) 

• Ammoniakk i høytrykksaggregater 
(40 bar) 

• CO2 i spesielle anlegg for dette 
mediet (150 bar). 

For HFK- l 34a kan temperaturnivå helt 
opp mot 80 °C benyttes i spesielle 
tilfeller. 
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Av hensyn til trykkrørstemperaturen vil 
bruk av ammoniakk kreve samtidig høy 
fordampningstemperatur og/eller at 
kompressoren kjøles effektivt 
(eksempelvis oljekjølt skruekompressor). 
Med CO2 kan det oppnås opp til 90 °C. 
Mediet er i første rekke aktuelt ved 
oppvarming av vann fra en vesentlig 
lavere temperatur. 

Opp til ca. 60 °C: 

• Medier som angitt ovenfor 
• Hydrokarbonene propan, propylen, 

samt hydrokarbonblandinger 
(Care 5 0 )  

Opp til 45-50°C: 

termiske belastningen på kompressor og 
kuldemedium/olje vil føre til økt 
vedlikehold og forkortet levetid. 

11.3.3 Erfaringsgrunnlag 

• Medier som angitt ovenfor 
• Ammoniakk i standard utstyr 
• HFK-407C, HFK-404A/507 
• HFK-41 0A i høytrykksaggregater 

(40 bar) 

CO2 er teknisk sett anvendelig, men 
ansees som mindre aktuell ved dette 
temperaturnivået. 
Trykkrørstemperaturen i 
ammoniakkvarmepumper må alltid 
vurderes, selv ved drift innenfor standard 
trykklasse. 

De nye HFK-kuldemediene når ikke så 
høyt opp i trykkgasstemperatur som de 
gamle (H)KFK-mediene, og det kan være 
fristende å "tøye marginene" maksimalt 
på høytrykkssiden. Det samme gjelder 
ved bruk av ammoniakk i standard utstyr. 
Det frarådes sterkt mot å gjøre dette. Det 
må alltid være marginer å gå på i tilfelle 
det skulle vise seg at 
fremløpstemperaturen i varmesystemet 
må heves for å dekke varmebehovet, eller 
at det periodevis kommer "unormalt" 
varmt vann i retur. 

Endelig vil prosesseffektiviteten raskt 
avta når kondensatortrykket økes 
maksimalt, og den mekaniske og 

Erfaringsgrunnlaget med de nye HFK- 
kuldemediene er nå blitt ganske 
omfattende, spesielt i kuldeanlegg. De 
mest vanlige mediene, HFK-134a og 
HFK-404A/507, kan betraktes som fullt 
utprøvd, i det minste når det gjelder 
serieproduserte aggregater. Det samme 
kan antas for HFK-152a. 

HFK-407C benyttes i betydelig omfang i 
luftkondisjoneringsanlegg, spesielt 
europeiskbygde. Etter at Sverige 
innførte forbud mot HKFK i nye anlegg 
fra 0 1.01.99, har HFK-407C i stor grad 
overtatt for HKFK-22 også når det 
gjelder en del varmepumper. 

Erfaringene tilsier at blandingseffektene 
(jfr. underkapittel 11.7) for dette mediet 
må tas nøye hensyn ti I ved 
anleggsutforming, innregulering, drift og 
service. Rutiner tilpasset HFK-407C 
(og andre medier med stor 
temperaturglidning) er under etablering i 
bransjen, men ennå ikke fullt utviklet og 
uttestet. 

Før HFK-407C velges for varmepumpen, 
bør det fremskaffes informasjon om 
driften av tilsvarende aggregater, og det 
bør kontrolleres at leverandøren har 
kunnskap om anvendelse av 
kuldemedieblandinger og rutiner tilpasset 
bruken av slike medier. 

HFK-410A er foreløpig lite utprøvd. 
Forutsatt at utstyret (spesielt kompressor) 
er tilpasset det høyere trykknivået, skulle 
mediet neppe by på andre problemer enn 
de som er kjent fra HFK- I 34a og HFK- 
404A/507. 

Ammoniakk er det mest velprøvde av 
kuldemediene. Selv om bruken ved 
typisk varmepumpedrift er av nyere dato, 
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begynner erfaringsgrunnlaget å bli 
betydelig også på dette området, inklusiv 
høytrykksanlegg (40 bar). Erfaringene 
bygger i all hovedsak på anlegg med 
konvensjonell, ikke ammoniakkløselig 
olje og fylt fordamper med 
selvsirkulasjon. 

Driftserfaringene er gode, særlig for 
anlegg som ikke "stresses". Stress vil i 
denne forbindelse være knyttet til høy 
trykkrørsternperatur, spesielt i 
kombinasjon med høyt turtall. 
Ammoniakkaggregater som går ved 
moderate temperaturer (under 100 - 
l 20°C trykkrørstemperatur) og moderat 
turtall (gjerne I 000 -1200 o/min), har 
gjennom tiden vist seg å være meget 
driftssikre. 

Driftserfaringene med olje som løses i 
kuldemediet (PAO-olje) er ennå ikke 
omfattende nok, eller godt nok kjent 
generelt i bransjen, til at en kan betrakte 
løsningen som fullt utprøvd. Inntrykket 
fra utlandet er at enkelte leverandører har 
lykkes, andre ikke. Problemer er bl.a. 
knyttet til oljens sterke evne til å 
absorbere fuktighet. Dette kan igjen føre 
til slamdannelse og korrosjon i 
kompressoren. For at denne løsningen 
skal kunne anbefales, må den være 
dokumentert gjennom positive 
driftserfaringer fra et antall aggregater av 
tilsvarende type og som har gått ved 
ti ls varende driftsbetingelser. 
Leverandøren må også kunne 
dokumentere tilpassede rutiner for service 
og vedlikehold 

Varmepumper med CO2 som 
kuldemedium er foreløpig i hovedsak 
uttestet i laboratoriet. De første 
felterfaringene fra anlegg i Norge 
kommer i løpet av 2000. 

Hydrokarboner (propan og propylen) 
har fått betydelig utbredelse som 
kuldemedium i småvarmepumper i bl.a. 
Tyskland og Danmark. I Norge finnes et 

par mellomstore anlegg med propan, samt 
et mindre antall små varmepumper. 
Teknisk sett er hydrokarbonene greie 
medier å ha med å gjøre, og teknikken er 
velkjent etter lang tids bruk innenfor 
deler av prosessindustrien. 
Driftserfaringene er gode. 

11.3.4 Varmepumpens effektivitet 

Varmepumpens effektivitet reflekteres 
gjennom effektfaktoren, som jo er 
definert som forholdet mellom avgitt 
varmeeffekt og opptatt elektrisk effekt til 
drift av kompressor og eventuell 
hjelpeutrustning. Avviket fra teoretisk 
effektivitet skyldes dels forenklinger i 
selve varmepumpeprosessen og dels at 
komponentene ikke har 100% 
virkningsgrad. 

Ved bygging av varmepumper vil høy 
effektfaktor være retningsgivende for 
valg av tekniske løsninger, type 
kuldemedium osv. Dette er selvsagt så 
lenge valgene har lite å si for 
varmepumpens kostnad og 
driftssikkerhet. Kostbare raffinement for 
å øke effektfaktoren med en tidel eller to, 
blir imidlertid ofte uøkonomiske. Ikke 
desto mindre er effektfaktoren den beste 
målestokken man har for å kvantifisere 
varmepumpens effektivitet på en enkel 
måte. 

Type kuldemedium har som før nevnt 
direkte betydning for prosesstapene, og 
påvirker samtidig kompressorens og 
varmevekslerenes effektivitet. Tap som 
skyldes varmeoverføringsmotstand i 
varmevekslerene blir ofte inkludert i 
prosesstapene, ved at vi sammenligner 
prosesseffektivitet ved gitte temperaturer 
i fordamper og kondensator. Effekten av 
medieegenskapene fremkommer da 
indirekte gjennom varmevekslerenes 
størrelse og kostnad. 
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Kuldemedium Kond.temp. Kond.temp. 
48°C 68°C 

H F K -  134a 100% 1 0 0 %  
HFK-152a 106 % 111 % 
H F K - 4 0 4 A  85 % (uaktuell) 
H F K - 4 0 7 C  87 % 85 % (økt trykklasse) 
H F K - 4 1 0 A  9 4 %  89 % ( " ) - - 
H F K - 5 0 7  87 % (uaktuell) 
Ammoniakk 108 % 116 % økt trykklasse) 
Propan 97 % 93 % 

Tabell 11.2 Prosesseffektivitet ved ulike kuldemedier. Fordampningstemperatur er O ° C i  begge tilfeller. 
HFK- I 34a er referanse. HFK-404A kommer dårligst ut, HFK- I 52a og ammoniakk best. 

I tabell I 1.2 er kuldemedienes 
prosesseffektivitet sammenlignet. 
Effektfaktor for HFK- I 34a er brukt som 
referanse ( I 00% ). Tabellen gjelder for 
0°C fordampningstemperatur og 
kondenseringstemperatur på henholdsvis 
48 °C (lavtemperatursystem, 45 °C 
utgående varmebærertemperatur) og 68 
°C ("høytemperatursystem", 65 °C 
utgående varmebærertemperatur"). 

Tabell 11.2 tar ikke hensyn til forskjeller 
i kompressorvirkningsgrad og trykktap, 
ulik effekt av gassoppvarming i 
sugegasskjølt kompressor osv. Disse 
forhold vil kunne medføre mindre 
justeringer av de innbyrdes forskjellene, 
men vil likevel ikke endre 
hovedtendensene. 

Tabellen viser at av de nye kuldemediene 
kommer HFK-l 34a energimessig godt ut. 
HFK- I 52a er riktig nok aller best, men 
er mindre anvendelig på grunn av 
brennbarheten. HFK-blandingene gir 
markert dårligere effektfaktor, og mer jo 
høyere kondenseringstemperaturen er. 
Den viktigste årsaken er høyt 
strupingstap, som kan reduseres ved å 
underkjøle væsken etter kondensator. 
Installasjon av væskeunderkjoler for 
forvarming av innkommende kaldt vann 
til varmtvannsbereder kan være en 
praktisk måte å forbedre effektiviteten på. 
Ved slik underkjøling vil effektfaktoren 

bedres med opp ti I I % per grad 
kuldemedievæsken underkjøles. 

Bruk av høytrykkskornpressor (40 bar) er 
neppe aktuelt for andre HFK-medier enn 
eventuelt HFK-410A. Merk likevel den 
store differansen til ammoniakk. 

Tabellen demonstrerer det som tidligere 
er sagt om ammoniakk som et effektivt 
kuldemedium for vannepumpe, særlig i 
det øvre temperaturområdet. I praksis vil 
utnyttelse av denne fordelen begrenses 
noe av den høye trykkrerstemperaturen. 

Hydrokarbonene kommer ut omtrent som 
HFK-134a eller litt under. Når det tas 
hensyn til litt høyere 
kompressorvirkningsgrad for 
hydrokarbonene, vil resultatene i praksis 
bli likeverdige. 

11 .3.5 Kostnadsmessige forhold 

Kuldemediets egenskaper vil ha 
betydning for størrelsen på komponenter 
og rør og derved på varmepumpens 
kostnad. Størst betydning har mediets 
varmeytelse per volumenhet, som er 
bestemmende for kompressorens 
slagvolum. 

Tabell 11.3 viser hvordan varmeytelsen 
med en gitt kompressor vil variere 
avhengig at type kuldemedium. Også her 
er HFK-134a brukt som referanse. 
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Kuldemedium Kond.temp. Kond.temp. 
48°C 68°C 

H F K - 1 3 4 a  1 0 0 %  1 0 0 %  
HFK-152a 98 % 1 0 6 %  
H F K - 4 0 4 A  150 % (uaktuell) 
H F K - 4 0 7 C  147 % 134 % (økt trykklasse) 
H F K - 4 1 0 A  2 3 0 %  212 % ( 

,, 
) - - 

H F K - 5 0 7  156 % (uaktuell) 
Ammoniakk 188 % 218 % (økt trykklasse) 
Propan 135 % 130 % 

Tabell i i .3. Avgitt varmeeffekt ved gitt kompressorstørrelse. Fordampningstemperatur O 0C. 

Med hensyn til varmeytelse, kommer de 
mindre effektive HFK-mediene 
gunstigere ut enn for eksempel HFK- 
134a. Dette gjør seg utslag i 
prisforskjeller mellom 
varmepumpeaggregater med eksempelvis 
HFK-407 C eller HFK-404A/507 og 
HFK-134a på typisk 20-30%. 
Prisforskjellen har blitt ekstra stor på 
grunn av at mange produsenter har 
standardisert på medier i 
høykapasitetsområdet. HFK-134a kan 
likevel være det totalt sett mest 
økonomiske HFK-mediet. Det må alltid 
foretas en analyse der også drifts- og 
vedlikeholdskostnadene trekkes inn. 

HFK-410A er foreløpig ikke tilgjengelig i 
serieproduserte aggregater unntatt for 
småanlegg. Prisnivået for varmepumper 
med dette mediet er derfor usikkert, også 
på grunn at det som nevnt kreves høyere 
trykklasse. 

Ammoniakk er et "høykapasitetsmedium 
og har av denne grunn et kostnadsmessig 
gunstig utgangspunkt. Direkte 
konkurransedyktig på pris vil 
ammoniakkaggregater likevel bare være i 
det øvre temperaturområdet, 
hovedsakelig som følge av at det ikke kan 
benyttes rør og komponenter i kobber og 
messing. Prisdifferansen innenfor det 
lavere temperaturområdet har likevel 
avtatt mye de senere årene, og er i dag 
nede i rundt 10% i forhold til HFK-407C 
for enkelte aggregater med tørrfordamper 

og PAO-olje. Mest typisk er likevel en 
prisdifferanse på 20-40%. 

Tilleggskostnader i forbindelse med 
installasjon av ammoniakkvarmepumpe 
vil variere mye avhengig av forholdene. 
Når det ligger godt til rette for det, kan 
ammoniakk likevel konkurrere som 
varmepumpemedium, ikke minst takket 
være gunstig driftsøkonomi. Fordelen ved 
å bruke et naturlig kuldemedium må også 
trekkes inn, selv om denne vanskelig kan 
uttrykkes i økonomiske termer. Kostbare 
bygningsmessige tiltak i forbindelse med 
plassering av varmepumpen kan være en 
begrensende faktor for bruken av 
ammoniakk. 

Aggregater for hydrokarboner som 
propan, propylen og aktuelle 
hydrokarbonblandinger er billigere enn 
tilsvarende enheter for HFK-134a, og 
bare marginalt dyrere enn aggregater med 
HFK-407C. Krav til plassering vil på 
samme måte som for ammoniakk kunne 
være begrensende, selv om 
hydrokarbonaggregater ofte vil være 
enklere og billigere å plassere enn 
aggregater med ammoniakk. 

For HFK-152a vil det gjelde (tilnærmet) 
tilsvarende sikkerhetsmessige krav som 
til hydrokarboner. For dette mediet vil 
det være et ekstra kostnadselement at det 
ikke benyttes i standard 
aggregatproduksjon. 
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11.4 Spesielle forhold ved bruk av 
HFK-medier 

HFK-medier er i utgangspunktet svært 
like KFK- og HKFK-mediene, men det er 
noen viktige forskjeller. Forhold som har 
med ulike termodynamiske egenskaper å 
gjøre er diskutert tidligere. Effekter av 
temperaturglidningen ved bruk av 
blandinger med temperaturglidning er 
nærmere behandlet i underkapittel 11.7. 

En viktig praktisk forskjell angår 
kompressoroljen og smøringen av 
kompressoren. HFK-medier løser ikke 
konvensjonell olje benyttet til KFK- og 
HKFK-medier. Det må benyttes et 
syntetisk smøremiddel på esterbasis 
("esterolje"). Esteroljen er svært 
hygroskopisk, samtidig som den lett kan 
reagere kjemisk med vann og danner syre 
i anlegget. Syreinnhold i anlegget gir 
grunnlag for kopperplattering og er en 
viktig årsak til såkalt "motorbrann" i 
(semi)hermetiske kompressorer. 
Varmepumper vil som regel være mer 
utsatt enn kuldeanlegg på grunn av 
høyere temperaturnivå. 

Det er derfor enda viktigere enn før at 
anleggene tørkes omhyggelig før fylling, 
at oljen ikke eksponeres for omgivende 
luft og at det vakuumeres 
forskriftsmessig etter serviceinngrep. 
Anleggsdeler må aldri stå åpne mot 
omgivelsene. Vakuumering og tørking 
kan være en langsom prosess, men det er 
av største betydning at den tiden som er 
nødvendig blir brukt, og at kontrollrutiner 
for vakuumering gjøres riktig og 
nøyaktig. 

Selve kuldemedienes smøreegenskaper er 
vesentlig forskjellige. Mens KFK og 
HKFK hadde smørende virkning i seg 
selv, gjelder dette ikke for HFK. Oljen 
absorberer kuldemedium. For høyt 
kuldemedieinnhold kan gi sviktende 

smøring som følge av avgassing av 
kuldemedium i fra oljen å selve 
smørestedet. Det må derfor legges stor 
vekt på å holde kuldemedieinnholdet i 
oljen lavt. Oljevarmer i kompressoren er 
obligatorisk. Når temperaturen på varm 
side er så høy at kuldemedium kan 
kondensere i kompressoren ved stillstand, 
bør også andre tiltak være iverksatt, for 
eksempel kontraventil i trykkrøret. 

Det må dertil holdes god kontroll med 
sugegassoverhetingen under alle forhold, 
slik at væskeretur til kompressor unngås. 
Dette vil være en utfordring spesielt i 
uteluftbaserte varmepumper. Intern 
"kuldemediehåndtering" i reverserbare 
aggregater bør studeres særlig nøye. 

Selv om HFK-gassene i seg selv 
betraktes som lite giftige, må det ta 
hensyn til at de er tyngre enn luft og 
samles i lave punkt. Ansamling av HFK 
kan medføre fare for kvelning. Det må 
derfor alltid vurderes hvor gassen tar 
veien om det skulle skje (større) utslipp. 
Det har for eksempel forekommet 
drukningsulykke i svømmebasseng etter 
lekkasje av HKFK-22, og da i 
kuldemediegassen over vannflaten, ikke i 
vannet. 

Ved forbrenning av HFK vil det dannes 
flussyre og eventuelt andre 
fluorforbindelser. Dette er meget giftige 
og korrosive produkter. Forbud mot å 
røyke i maskinrom for HFK gjelder som 
ved (H)KFK. 

Varmepumpe plasseres ofte i 
varmesentralen sammen med oljekjel(er), 
en etablert praksis fra (H)KFK-tiden. 
Norsk kuldenorm (og den kommende 
europastandarden) krever at kjeler i 
maskinrom skal tilføres luft fra utsiden 
slik at kuldemediegass ikke kan suges 
inn. Varmepumpe og kjel må plasseres 
slik at kuldemediegass ved lekkasje ikke 
trekkes inn i kjelen. 
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Sikkerhetsventiler skal som regel ha utløp 
til det fri. 

11.5 Spesielle forhold ved bruk av 
ammoniakk 

Ammoniakk er historisk sett et industrielt 
kuldemedium, hvor det benyttes i store 
anlegg som er under tilsyn av kvalifiserte 
driftsoperatører. Gunstige miljømessige 
egenskaper (naturlig kuldemedium av 
såkalt "dobbelt null-type", det vil si ingen 
påvirkning på ozonlaget og ingen 
drivhuseffekt) i tillegg til høy effektivitet 
i kuldeprosessen, har gjort mediet svært 
aktuelt også for varmepumper. Av 
kostnadsmessige hensyn, vil det i første 
rekke være et alternativ for noe større 
anlegg, fra ca. I 00 kW og oppover. 
Grensen synes for tiden å være noe 
fallende. 

Introduksjon av ammoniakk på andre 
områder enn det industrielle, har ført til 
flere nyutviklinger innenfor 
ammoniakkteknologien. De viktigste er 
sterkt redusert fylling, semihermetiske 
kompressorer, større grad av 
automatisering (bl.a. automatisk 
oljeretur) og utførelser med 
ammoniakkløselig smøremiddel. Dette 
smøremiddelet er på glykolbasis ("PAG- 
olje"), og benyttes i aggregater med 
termisk strupeventil. 

Tekniske forhold som må vektlegges 
spesielt vil i første rekke være i 
tilknytning til trykkrørstemperatur og 
olje. Som det fremgår av tabell I 1.1, blir 
trykkgassen svært varm. Dette kan 
resultere i koksing av oljen og dannelse 
av slamprodukter. Pakkbokshavarier er 
ofte en indirekte effekt av høy 
trykkrørsternperatur ved at oljen blir for 
varm til å gi tilstrekkelig kjøling og 
smøring av glideflaten, og/eller ved at 
slampartikler skader flaten. 

Plassering av ammoniakkvarmepumpe 
kan være det største problemet i praksis. 
Etter som ammoniakk er brennbar i høye 
konsentrasjoner, må ammoniakkaggregat 
ikke plasseres i samme rom som 
eventuell oljekjel. En gasstett container 
som er ventilert til det fri 
(undertrykksventilasjon), vil kunne tjene 
som maskinrom. Takplassering vil også 
kunne være aktuelt. For litt større 
varmepumper, må det avsettes et eget 
maskinrom. 

Eget maskinrom eller andre spesielle 
tiltak gir en tilleggskostnad som kan 
variere mye avhengig av forholdene 
lokalt. I nye bygg er det vesentlig at 
plassering av eventuelt 
ammoniakkmaskinrom kommer inn tidlig 
på planleggingsstadiet. Etablering av 
maskinrom i eksisterende bygninger blir 
ofte uforholdsmessig kostbart. 

Myndigheter og kuldetekniske standarder 
(inkl. Norsk kuldenorm) stiller spesielle 
krav til oppstilling av 
ammoniakkaggregater og 
ammoniakkmaskinrom, som må følges. I 
denne forbindelse vises til 
ammoniakkforskriften og Norsk 
kuldenorm. Selv om kuldenormen tillater 
bruk at direkte systemer med ammoniakk 
når fyllingen er under gitte grenser, 
anbefales det alltid å benytte varmebærer. 

En kan merke seg at selv om ammoniakk 
i luft under visse omstendigheter kan 
brenne, betraktes mediet ikke som 
brennbart i forskriftsmessig forstand, 
forutsatt at rommet er godt ventilert. 

Det vil være vanskelig over tid å unngå 
enhver lekkasje, og det må sørges for at 
utslipp blir til ingen eller minst mulig 
sjenanse for mennesker i nærheten. To 
prinsipielt forskjellige metoder er aktuelle 
for å oppfylle dette. Enten å absorbere 
ammoniakken fra maskinromsluften før 
den blåses ut, eller å plassere 
utblåsningspunktet for ventilasjonen slik 
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at lukten i minst mulig grad når fram dit 
det er mennesker. Som regel vil dette 
bety en så høy plassering som mulig av 
utblåsningspunktet, etter som 
ammoniakkgass er mye lettere enn luft. 

Den førstnevnte metoden er aktuell når 
det ikke skal forekomme ammoniakklukt 
i det hele tatt utenfor maskinrommet. 
Ventilasjonsluften kan renses praktisk talt 
helt for ammoniakk i en 
absorpsjonskolonne med vann. 
Tilsetning av syre, for eksempel fortynnet 
svovelsyre, vil ytterligere øke 
bindingsevnen. Det ammoniakkholdige 
vannet (salmiakk) skal ikke føres til sluk, 
men avhendes som spesialavfall 
(gjødsel). I enkelte tilfeller kan 
kommunale myndigheter gi tillatelse til at 
avløp fra absorpsjonssystem går til 
kloakk. 

Blåsing av ekstern sikkerhetsventil på 
høytrykkssiden er blant mulige årsaker til 
ammoniakkutslipp fra kuldeanlegg. Etter 
som varmepumper vanligvis arbeider 
med høyere kondenseringstemperatur, 
øker sannsynligheten for utslipp. 
Varmepumper bør fortrinnsvis være 
utstyrt med intern sikkerhetsventil på 
høytrykkssiden som blåser til 
lavtrykkssiden (NB! må da være 
baktrykksuavhengig ventil), samtidig 
som sikkerhetsautomatikk forhindrer 
langvarig drift med overblåsing. 

Den beste måten å unngå slike problemer 
på, er som tidligere understreket ikke å gå 
på akkord med nødvendige marginer 
mellom maksimalt driftstrykk og 
høytrykkssidens dimensjoneringstrykk. 

Plagsomme utslipp kan ellers skje i 
forbindelse med service, gjerne som følge 
av ren kommunikasjonssvikt, ved at 
servicepersonalet bruker samme rutiner 
som ved service av større industrielle 
kuldeanlegg. Det er derfor viktig at 
servicerutinene er nøye beskrevet og 
tilpasset den aktuelle installasjonen, og at 

det påsees at de blir fulgt (uavhengig av 
hvilken person som utfører servicen). 

Under drift forekommer lekkasje mest 
hyppig i tilknytning til 
kompressorpakkboks og ventiltetninger. 
Som regel begynner slike lekkasjer i det 
små, og vil øyeblikkelig kunne luktes (5- 
10 ppm) eller registreres av detektor (50- 
100 ppm). 

11.6 Spesielle forhold ved bruk av 
brennbare kuldemedier 

Spesielle forhold ved bruk av 
hydrokarboner og andre brennbare 
kuldemedier, vil naturlig nok 
konsentreres om sikker bruk av mediene. 
Sikkerheten ivaretas gjennom følgende 
tre grunnleggende forutsetninger: 

• Aggregatene bygges med færrest 
mulig potensielle lekkasjepunkter 

• Tiltak gjennomføres for at 
eksplosjonsfarlige blandinger med 
luft ikke skal oppstå 

• Mulige tennkilder fjernes fra tenkelig 
eksplosjonsfarlig område 

Varmepumper (og kuldeanlegg) skal 
være mest mulig hermetisk lukket. 
Hermetiske eller semihermetiske 
kompressorer kan og skal brukes og det 
skal benyttes lodde/sveise-forbindelser så 
langt som dette er praktisk mulig, ikke 
flens- og flareforbindelser. 

Unntatt for maskinrom, skal fyllingen 
ikke være større enn at maksimalt 20% av 
brannfarlig konsentrasjon kan oppnås om 
hele fyllingen går ut i rommet. Det 
gjøres imidlertid oppmerksom på 
mulighetene for sjiktning og høyere 
konsentrasjoner ved gulvet. Ved 
plassering av aggregater i gasstett, 
undertrykksventilert container, kan kravet 
til fyllingsgrense fravikes. 
Containeriserte væskekjølere med 
hydrokarboner er i dag i serieproduksjon. 
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Området rundt aggregat eller 
kuldemedieholdig komponent skal 
klassifiseres med hensyn på 
sannsynligheten for forekomst av 
brannfarlig konsentrasjon Det vises i 
denne forbindelse til "Retningslinjer for 
områdeklassifisering " (1984), utgitt av 
Direktoratet for brann og eksplosjonsvern 
DBE), Oljedirektoratet og Det Norske 
Veritas. Forslag til områdeklassifisering 
skal forelegges DBE for godkjennelse. 
Det vises for øvrig til "Lov om 
brannfarlige varer samt væsker og gasser 
under trykk" og forskrifter/veiledning til 
loven. All gnistdannende utrustning skal 
være plassert utenfor klassifisert område. 

Europeiske regler for bruk og plassering 
av aggregater med brennbare 
kuldemedier kommer i den nye 
europastandarden (EN 378), som er 
delvis dekket av Norsk kuldenorm. NB! 
Norsk kuldenorm ( 1998) er ikke 
utfyllende når det gjelder anvisninger for 
bygging, utrustning og plassering av 
aggregater med brennbare kuldemedier. 

Nyttige tekniske anvisninger finnes i for 
eksempel Svensk Kylnorm, Brandfarliga 
Koldrnedier (Remissutgåva, 1996), 
britisk standard BS 4434 og tysk standard 
DIN 7003. 

Faren for uhell med brennbare 
kuldemedier er størst i tilknytning til 
service. Tydelig og varig merking av 
anleggene er en særdeles viktig og svært 
billig sikkerhetsforanstaltning. Som for 
ammoniakk gjelder at servicerutinene må 
være klare og entydige, slik at uhell ikke 
oppstår som følge av misforståelser. 

Praksis siden 1994 da de første 
hydrokarbonanleggene utenfor 
prosessindustrien ble installert, viser 
entydig at anleggene er sikre, bare 
gjeldende retningslinjer blir fulgt for 
bygging, plassering, drift og service. 

Når det gjelder teknisk forhold å være 
oppmerksom på, må hydrokarbonenes 
evne til å løses opp i kompressoroljen 
nevnes. For å kompensere for redusert 
viskositet, velges det normalt en grad 
høyere viskositetsklasse enn det man ville 
ha brukt med annen type kuldemedium. 

Ved bruk av propan eller andre 
hydrokarboner må det benyttes medium 
av "kjølekvalitet", selv om disse er langt 
dyrere enn vanlig handelsvare. 
Kommersielle produkter kan inneholde 
skadelige stoffer, eksempelvis 
svovelforbindelser, og vil dessuten 
inneholde rundt 5% lettere og tyngre 
hydrokarboner. 

11.7 Kuldemedier med stor 
temperaturglidning 

Blandinger av kjemikalier med ulike 
damptrykkskurver vil normalt koke og 
kondensere under temperaturforandring 
eller temperaturglidning. Unntak er de 
såkalte azeotrope blandingene, som under 
gitte forhold oppfører seg som 
enkomponent kjemikalium, eksempelvis 
HFK-507. Glidingseffekten kan i praksis 
sees bort fra (dog ikke i alle 
sammenhenger) når temperaturglidningen 
er mindre enn 1-2 °C. Aktuelle medier 
med betydelig temperaturglidning er 
HFK-407C og enkelte 
hydrokarbonblandinger. 

Temperaturglidningen er uttrykk for at 
sammensetningen av væsken som koker 
og dampen som kondenserer endres i 
løpet av faseovergangen. Den mest 
flyktige komponenten (lavest 
normalkokepunkt) vil koke først og 
kondensere sist. Koking/fordampning 
skjer følgelig under stigende og 
kondensering under fallende temperatur. 
I stedet for en enkel trykk/temperatur- 
sammheng, gjelder en damptrykkskurve 
for begynnende koking 
(kokepunktskurven) og en annen for 
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begynnende kondensering 
(duggpunktskurven). 

• Tolking av feilsymptomer ved feil i 
anlegget 

Bruk av blandinger introduserer nye 
utfordringer, dels som følge av 
temperaturglidningen i seg selv og dels 
effekter av konsentrasjonsforandringene 
ved fordampning og kondensering. 
Vellykkede leveranser krever innsikt i 
blandingsfysikk ved konstruksjon og 
bygging, men også ved installasjon, 
innregulering og ettersyn. 

Her gis en summarisk oppstilling av 
punkter som må vektlegges spesielt: 

• Bruk av riktig trykk/ 
temperatursammenheng, når gjelder 
kokepunktskurven og når gjelder 
duggpunkkurven?  

• Valg av riktig referansetilstand ved 
bestemmelse av kompressorytelsen 

• Hvordan overhetingen etter 
fordamper defineres/bestemmes og 
hvordan korrekt overheting reguleres 
mn 

• Hvordan væskeunderkjølingen 
defineres/bestemmes 

• Effekter av fraksjonering av 
kuldemediet ved lekkasje eller ved 
intern "vandring" av kuldemedium 
under stillstand 

• Rutiner for etterfylling etter lekkasje 
• Håndtering av kuldemediet utenfor 

anlegget. Fylling og tømming av 
kuldemediet i væskefase må 
etterleves, også for medier med liten 
temperaturglidning 

• Type og utforming av varmevekslere. 
Motstrøms fordamper og kondensator 
må brukes. Rørkjeler med 
kuldemediet på mantelsiden er 
uegnet. Resirkulasjonsfordampere er 
uegnet. 

• Korrekt innstilling av termostater og 
pres sos tater 

Fordampere med termoventil vil få lavere 
middeltemperatur for varmeopptaket når 
kuldemediet har temperaturglidning, etter 
som overhetingen må settes i forhold til 
temperaturen i fordamperutløpet. Dette 
er uheldig både med hensyn til 
kompressorens kapasitet og effektivitet. 
Tallene for HFK-407C i tabellene 11.2 og 
11.3 inkluderer denne effekten, som er 
årsaken til at mediet ikke kommer bedre 
ut i forhold til de andre HFK'ene. 

På bakgrunn av det som er diskutert 
ovenfor, er det rimelig å konkludere med 
at kuldemedier med stor 
temperaturglidning er mest aktuelle for 
kompaktvarmepumper, med liten fylling 
og med begrensede muligheter for intern 
"ku ldemedievandri ng". 

På grunn av temperaturglidningen, er det 
mulig å oppnå bedre temperaturtilpasning 
til varmebærerne på varm og kald side, 
og teoretisk sett bedre 
prosesseffektiviteten. Dette fordrer 
motstrøms varmeveksling og at 
kuldemediet strømmer i kanaler med god 
kontakt mellom væske og gass. Disse 
forutsetningene oppfylles godt ved bruk 
av platevarmevekslere. Som nevnt foran 
er blandingskuldemedier ikke egnet for 
rørkjelfordampere og kondensatorer med 
mantelsidig fordamping/kondensering. 

Siden blandingsmedier stiller mange nye 
krav til leverandøren, anbefales det lagt 
stor vekt på godt dokumenterte 
referanser før en går inn på 
varmepumpeprosjekter basert på 
kuldemedium med stor 
temperaturglidning. 
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12. Lover, forskrifter og normer 

Da det ofte synes å være mangelfulle 
kunnskaper om forhold i tilknytning til 
lover, forskrifter og normer for 
varmepumpeanlegg, er det valgt å gi en 
relativt grundig omtale av dette. 

12.1 Generelt 

Teknisk virksomhet reguleres av lover, 
forskrifter, veiledning til forskrifter, 
standarder, regler, normer, koder, 
retningslinjer, anbefalinger, 
produktdatablader m.v. Lover og 
forskrifter utarbeides av myndighetene og 
må oppfylles, mens veiledninger, 
standarder, normer osv. i utgangspunktet 
bare er retningsgivende. 

Henvisning til standarder og normer bør 
være vanlig i anbudsdokumenter, som 
selvsagt betyr at krav og anvisninger i 
disse blir bindende for den aktuelle 
leveransen. Selv om slike henvisninger 
ikke skulle være komplette, fritar dette 
ikke de som er involvert i 
varmepumpeprosjektet å oppfylle krav 
som følger av lover og forskrifter. 

12.1.1 Lover og forskrifter 

Alle offentlige krav og reguleringer må 
være hjemlet i lov. På grunn av den 
stadige tekniske utviklingen og det store 
omfanget av forhold som skal reguleres, 
er lover som omfatter teknisk virksomhet 
svært generelle i formen. 

Forskrift til Lov gir en mer detaljert og 
utfyllende beskrivelse av lovens krav, og 
er å betrakte som en del av loven. Mens 
det er en omstendelig prosess å endre en 
lov (behandles av Stortinget), kan en 
forskrift lettere oppdateres i tråd med 
utviklingen (vedtas av Regjeringen). 

12.1.2 Veiledning til forskrift 

Tekniske forskrifter stiller i hovedsak 
funksjonskrav, som kan løses teknisk på 
flere likeverdige måter. Det utgis derfor 
ofte veiledninger til forskriftene, som 
viser hvordan myndighetene mener at 
funksjonskravene kan oppfylles i praksis. 
Å følge en veiledning er, som det ligger i 
selve begrepet, ikke obligatorisk. Andre 
løsninger kan benyttes dersom kravene 
oppfylles på en minst like god måte, men 
dette må da dokumenteres eller 
begrunnes spesielt. Ofte vises det til 
tekniske standarder eller normer som 
retningslinjer for teknisk dimensjonering 
og utførelse. 

12.1.3 Standarder 

Tekniske standarder utgis av nasjonale 
el ler internasjonale 
standardiseringsorganisasjoner. (Norsk 
standard, NS, internasjonal standard, 
ISO, europeisk standard, CEN, osv.) 
Formålet er å sikre visse minstekrav til 
for eksempel tekniske innretninger ut fra 
hensyn til sikkerhet, kvalitet, funksjon 
osv. Retningslinjene etableres i 
overenskomst mellom industri, 
myndigheter og brukere, og reflekterer 
"state of the art". Standarder oppdateres 
med jevne mellomrom, i tråd med den 
tekniske utviklingen. 

12.1.4 Normer, regler, koder 

Normer, regler og koder osv. er tekniske 
retningslinjer med innhold på linje med 
standarder, men er ikke utgitt av en 
standardiseringsorganisasjon. Eksempel 
er bransjenormer som Norsk Kuldenorm. 

TBK-reglene er et annet sett av regler 
med stor betydning for kulde- og 
varmepumpebransjen. Disse reglene gir 
anvisninger for beregning, prøving og 
kontroll av trykkbeholdere og 
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rørsystemer, og benyttes av 
myndighetene som eksempel på 
godkjente metoder for dette. 

12.1.5 Andre dokumenter 

om at formelle regler og retningslinjer 
identifiseres og overholdes gjennom et 
fungerende internkontrollsystem. 

Andre dokumenter vil omfatte ulike 
veiledninger og retningslinjer (for 
eksempel fra Direktoratet for 
arbeids ti I synet), produktdatablader, 
drifts- og vedlikeholdsinstrukser osv., 
som alle har som formål å bidra til sikker 
bruk av tekniske produkter eller 
installasjoner. 

Innenfor HMS (helse, miljø og sikkerhet) 
kan produktdatablader over kjemikalier 
fungere som del av forskrift, gjennom de 
krav til anvendelse, håndtering, 
destruksjon, førstehjelp etc. som er 
spesifisert. 

12.2 Europeisk standardisering og 
harmonisering 

Europeisk standardisering skjer i regi av 
de europeiske standardiseringsforbundene 
CEN for maskinteknikk og CENELEC 
for elektroteknikk, hvor EFf A-landene er 
medlemmer. Europeisk standard 
innføres automatisk som nasjonal 
standard. 

CEN og CENELEC er samtidig utøvende 
organer for standardisering innenfor 
EU/EØS. De siste IO årene har 
standardiseringsarbeidet hatt 
utgangspunkt i EUs behov for teknisk 
harmonisering. Det har i denne 
forbindelse vokst fram en ny type 
standarder innenfor EU/EØS, såkalte 
"harmoniserte" standarder. Det spesielle 
ved disse standardene er at de fungerer 
som forskrifter til EUs lovverk eller 
direktiver. 

En generell trend er en overgang fra 
myndighetskontroll til egenkontroll. 
Dette forsterker kravene til alle 
deltakende parter i en teknisk leveranse 

12.2.1 "Den nye metoden" 

"Den nye metoden" er betegnelsen på 
EUs fremgangsmåte for å etablere felles 
lover og regler innenfor unionen på en 
lang rekke områder. Metoden bygger på 
direktiver med overordnede krav og 
harmoniserte standarder med detaljert 
veiledning for hvordan direktivene kan 
oppfylles. Direktivene er bindende, også 
for EØS-landene, og nasjonale lover og 
forskrifter må tilpasses. 

Produkter som er fremstilt i henhold til 
harmoniserte standarder vil per definisjon 
oppfylle direktivenes krav, og alle 
medlemsland må godta at produktene blir 
markedsført. Standardenes krav kan 
fravikes, dersom samsvar med relevante 
direktiver kan dokumenteres på annen 
måte, for eksempel ved kontroll av 
godkjent kontrollorgan. 

Tekniske leveranser skal være i 
overensstemmelse med alle relevante 
direktiver. Produkter som oppfyller 
kravene forsynes med CE-merke, som 
synlig bevis på samsvar. 

Følgende direktiver vil være direkte 
relevante i forbindelse med leveranse av 
varmepumper: 

Maskindirektivet (aktivt fra I. januar 
1995) 
Lavspenningsdirektivet (aktivt fra I. 
januar I 997) 
Direktiv vedr. krav til immunitet og 
emisjon i elektriske 
og elektroniske kretser (EMC-direktivet, 
aktivt fra I. januar 1996) 
Trykkdirektivet (aktivt fra 2002) 

Flere direktiver vil komme etter hvert. 
Bl.a. er et miljødirektiv under 
forberedelse. 
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Når det gjelder varmepumper (og 
kuldeanlegg), vil utvalgte deler av en 
kommende kuldeteknisk standard i 
Europa (ny kuldeteknisk CEN-standard) 
fungere som harmonisert standard under 
maskin- og trykk.direktivene. Standarden 
er nærmere omtalt i underkapittel 12.3.2. 
Det har tatt svært lang tid å få den nye 
standarden utgitt, som reflekterer teknisk 
og næringspolitisk uenighet og 
demonstrerer den store betydningen 
standarden vil få når den først kommer. 

Det anbefales å benytte den nye CEN- 
standarden ved valg av tekniske løsninger 
innenfor områder som reguleres av 
nevnte direktiver. Dette gjørest lettest 
ved å følge Norsk Kuldenorm, som i det 
meste er på linje med standarden. 

12.2.2 CE-merking 

Med CE-merket bekrefter 
produsent/leverandør samsvar med alle 
relevante EU-direktiver. I dag vil dette 
være de ovenfor nevnte direktiver, med 
unntak av trykk.direktivet fram til 2002 
når dette gjøres aktivt. Maskindirektivet 
vil stå mest sentralt. 

Selve merket er en spesiell logo som 
festes til anlegget. I tillegg følger en 
skriftlig samsvarserklæring (såkalt 2A 
erklæring), samt ytterligere 
dokumentasjon som merking med 
advarsler mot farer, tilpasset 
brukerveiledning/driftsanvisning og 
grundig teknisk dokumentasjon. Bl.a. 
skal det være angitt hvilke (harmoniserte) 
standarder som er lagt til grunn for 
sikkerheten. 

Når det gjelder generell maskinsikkerhet, 
vil "Forskrift om maskiner" danne 
grunnlaget. (utgitt av Direktoratet for 
arbeidstilsynet). Dessuten bør det være 
henvist til andre standarder og normer 
som måtte være fulgt, for eksempel 
Norsk Kuldenorm eller tilsvarende 
utenlandske retningslinjer. 

CE-merket er et synlig beviset på at 
produsenten tar på seg produktansvaret. 
Det bemerkes likevel at dette kun angår 
produktsikkerheten og har ikke noe å 
gjøre med funksjon og kvalitet for øvrig, 
så lenge dette ikke påvirker sikkerheten. 

CE-merket er samtidig brukerens 
dokumentasjon overfor myndighetene på 
at varmepumpen oppfy lier 
sikkerhetsmessige krav. Det er pålegg 
om CE-merking, og brukeren står 
ansvarlig overfor myndighetene for at 
merket er på plass. Det er derfor viktig å 
påse at leverandøren virkelig CE-merker 
leveransen og fremlegger foreskrevet 
dokumentasjon. 

CE-merking og samsvarserklæring 
omfatter komplette anlegg og 
innretninger, eksempelvis et 
varmepumpeaggregat. 
Enkeltkomponenter som til sammen 
utgjør totalsystemet skal ikke være CE- 
merket, men det skal fore I igge en 
produsenterklæring som bekrefter at 
komponenten er egnet og beregnet for å 
settes inn i en CE-merket installasjon 
(2B-erklæring). 

Det kan til tider være vanskelig å definere 
hvor grensene går for enheter som skal 
CE-merkes hver for seg. I en 
varmepumpeinstallasjon basert på 
enhetsaggregater virker det rimelig å CE- 
merke hvert aggregat, og i tillegg hele 
varmepumpeinstallasjonen, inkl 
varmeopptakssystemet. 

Når det gjelder varmedistribusjonssystem 
med spisslastkjel mm., synes det naturlig 
å oppfatte dette som en egen maskin, 
dersom dette kan arbeide uavhengig av 
varmepumeinstallasjonen. Det viktige på 
byggherrens vegne er at det etableres 
omforente grenser, og at CE-merke og 
tilhørende dokumentasjon foreligger for 
alt som er levert. 
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I enkelte tilfeller vil det gjelde spesielle 
norske krav i tillegg til kravene gjennom 
CE-merkingen. Dette er for eksempel 
tilfellet for varmepumper med 
ammoniakk eller brennbare kuldemedier. 
Når relevante EU-direktiver kommer og 
de norske forskriftene harmoniseres med 
disse, bortfaller de særnorske krav. 

CE-merking sorterer under Direktoratet 
for arbeidstilsynet, og eventuelle 
spørsmål i denne forbindelse kan rettes 
dit. 

12.3 Det mest aktuelle regelverket 
for varmepumper 

forskrifter og andre retningslinjer i 
forbindelse med prosjektering, bygging, 
installasjon og drift av varmepumper. 

12.3.1 Lover og forskrifter 

I tabell 12.1. er de mest sentrale lovene 
som berører varmepumper satt opp. 

I praksis vil en få mest befatning med 
lovens forskrifter og veiledningene til 
disse. Det presiseres igjen at mens selve 
forskriftene gjelder uavkortet, er 
veiledningene å oppfatte som tilrådinger. 
I særlige tilfeller kan også en forskrift 
fravikes, men da i samråd med ansvarlig 
myndighet. 

I dette underkapittelet er det kort 
redegjort for de mest aktuelle lover, 

LOV FORSKRIFT 

Plan og bygningsloven (PBL) Forskrift om krav til byggverk og produkter i bvazverk 
Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker 
Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett 

Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø Forskrift om maskiner 
("Arbeidsmiljøloven") 
Lov om brannfarlige varer samt væsker Forskrift om innretning og anlegg for klor, svoveldioksid og 
og gasser under trykk ammoniakk ("Ammoniakkforskriften") 

Forskrift om trykkpåkjent utstyr 

Forskrifter til Lov om brannfarlige varer 

Lov om produktkontroll Forskrift om tilvirkning, innførsel, utførsel og bruk av 
("Produktkontrolloven") kJorfluorkarboner (KFK) og haloner (''KFK-forskriften") 

Forskrift om produksjon, import, eksport og bruk av 
hydroklorfluorkarboner (HKFK) m.v. (''HKFK-forskriften") 

Lov om forurensninger og avfall 
("Forurensningsloven") Samme forskrifter som angitt under Produktkontrolloven 
Lov om tilsyn med elektriske anlegg og Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner m.m. 
elektrisk utstyr 
Alle lover som berører sikkerhet og Forskrift om internkontroll for miljø og sikkerhet 
miljø (''Internkontrollforskriften") 

Tabell 12. I Oversikt over aktuelle lover og noen tilhørende forskrifter. 
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12.3.1.1 Plan og bygningsloven (PBL) 

Plan og bygningslovens forskrifter og 
veiledninger stiller krav til byggverk og 
tekniske installasjoner, men også til de 
involverte foretakenes kvalifikasjoner. 
Formålet er å bedre kvaliteten på 
bygninger og utstyr for lengre levetid, 
sørge for mindre vedlikeholdsbehov og 
lavere drifts/energi kostnader. 

Mange av de mer generelle delene i 
"Forskrift om krav til byggverk og 
produkter i byggverk" og tilhørende 
veiledning ("Ren veiledning til teknisk 
forskrift til plan og bygningsloven 1977") 
har relevans for varmepumper. §9 angår 
direkte slike anlegg. 

I følge veiledningen ansees anlegg som er 
i samsvar med NS 4622. "Kuldeanlegg. 
Sikkerhetskrav" og Norsk Kuldenorm å 
oppfylle forskriftens krav. I praksis vil 
det være tilstrekkelig å holde seg til 
Norsk Kuldenorm, som dekker alle 
sentrale anvisninger i NS 4622. 

Spesiell oppmerksomhet rettes mo t :  
tette anlegg, minimalisering av 
kuldemedieutslipp 
energiøkonomiske anlegg 
sikre anlegg 

"Forskrift om saksbehandling og kontroll 
i byggesaker" angir hvilke tiltak 
(leveranser) som er søknadspliktige. I 
utgangspunktet gjelder det søknadsplikt 
for varmepumper. Ettermontasje av 
enkle luft/luft-aggregater kan eventuelt 
komme inn under unntak som innrømmes 
for "Installering, endring og reparasjon av 
enkle installasjoner i eksisterende 
bygning innenfor en bruksenhet eller 
branncelle", slik det er uttrykt i 
forskriftens §7, punkt 4. PBLs 
byggeregler og tekniske bestemmelser 
gjelder selv om tiltaket er fritatt for 
søknadsplikt. 

Kontroll av prosjektering og utførelse 
skal fremgå av en kontrollplan, som skal 
godkjennes av kommunen. Det kan 
benyttes uavhengig kontroll eller 
dokumentert egenkontroll. Sistnevnte 
metode vil normalt være mest aktuell. 

Kravene til kvalifikasjoner hos 
ansvarshavende sikres gjennom en 
godkjenningsordning. Statuttene er 
nedfelt i "Forskrift om godkjenning av 
foretakfor ansvarsrett" samt tilhørende 
veiledning, "Veiledning ti/forskrift om 
godkjenning av foretakfor ansvarsrett 
1997''. 

Det er etablert tre godkjenningsområder, 
nemligfunksjonen i byggesaken, 
fagområde ogforetaksklasse. Aktuelle 
funksjoner omfatter : 

søker 
prosjekterende 
kontrollerende for prosjektering 
samordner 
utførende 
kontrollerende for utførelse 

Foretaksklassen definerer 
kvalifikasjonsnivået som er nødvendig 
for å ha ansvar for tiltak i tilsvarende 
tiltaksklasse. 

Tiltak, eller deler av tiltak, er inndelt i tre 
nivåer, klasser, avhengig av 
vanskelighetsgrad/størrelse og/eller 
konsekvens av mangler og feil ved 
tiltaket. Tiltakshaver (tidligere byggherre) 
ved ansvarlig søker foreslår tiltaksklasser, 
som godkjennes av kommunen. 

Varmepumper er (sammen med 
kuldeanlegg) definert som eget 
fagområde, sideordnet med bl.a. 
varmeanlegg og ventilasjonsanlegg. 
Tabell 12.2 gir en oversikt over aktuelle 
tiltaksklasser i forbindelse med 
varmepumper. 
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Funksjon Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 

Søker X X 
Prosjekterende og kontroll med prosjektering X X 
Utførende og kontroll med utførelse X X 

Tabell 12.2 Aktuelle tiltaksklasser i forbindelse med varmepumper 

Foretak som utøver de ulike funksjonene 
må følgelig være godkjent i 
foretaksklasse 2 eller 3 for prosjektering, 
utførelse, kontroll og for 
søkerfunksjonen. Det er altså ikke etablert 
egne godkjenningsområder for 
tiltaksklasse I. 

Godkjenning av foretak for ansvarsrett 
kan skje lokalt i kommunene eller 
sentralt. Ved sentral godkjenning 
registreres foretaket i et sentralt register 
hos Statens bygningstekniske etat. 
Foretakets godkjenningsprofil 
(funksjoner og nivå innenfor hver 
funksjon) fremgår i registeret. Dette 
oppdateres jevnlig og er tilgjengelig på 
Statens bygningstekniske etats 
hjemmeside på Internett 
(http://www.be.no/). Ved lokal 
godkjennelse vil kommunene selv gå 
gjennom foretakets profil og 
kvalifikasjonsnivå og vurdere om 
vilkårene for godkjenning er oppfylt. 

Statens bygningstekniske etat (BE) har 
utarbeidet en godkjenningskatalog som 
hjelpemiddel for klassifisering av 
oppgaver som krever godkjenning. De 
ulike godkjenningsområdene, hvor 
funksjoner, fagområder og tiltaksklasser 
inngår, identifiseres ved spesielle koder. 

Varmepumper finnes under kode 371.x, 
(Kuldeanlegg og varmepumpeanlegg) og 
372.x (Kuldeanlegg og 
varmepumpeanlegg, kuldeteknisk del) 
hvor "x" angir tiltaksklasse. En 
forstavelse til kodenummeret angir 
funksjonen, for eksempel SØK.371.3 
(søkerfunksjon, tiltaksklasse 3). 
Følgende godkjenningsområder gjelder 
for varmepumper (per januar 2000): 

Kuldeanlegg og varmepumpeanlegg 

SØK 371.2 : Søkerfunksjon for 
varmepumpeanlegg, 2 
SØK 371.3 : Søkerfunksjon for 
varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 3 
PRO 371.2 : Prosjektering av 
varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 2 
PRO 371.3 : Prosjektering av 
varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 3 
KPR 371.2 : Kontroll av prosjektering 
av varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 2 
KPR 371.3 : Kontroll av prosjektering 
av varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 3 
SAM 371.2 : Samordnerfunksjon for 
varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 2 
SAM 371.3 : Samordnerfunksjon for 
varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 3 
UTF 371.2 : Installasjon av 
varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 2 
UTF 371.3 : Installasjon av 
varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 3 
KUT 371.2 : Kontroll av installasjon 
av varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 2 
KUT 37 l.3 : Kontroll av installasjon 
av varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 3 

Kuldeanlegg og varmepumpeanlegg, 
kuldeteknisk del 

SØK 371.2 : Søkerfunksjon for 
varmepumpeanlegg, 2 
SØK 371.3 : Søkerfunksjon for 
varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 3 
PRO 372.2 : Prosjektering av 
varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 2 
PRO 372.3 : Prosjektering av 
varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 3 
KPR 372.2 : Kontroll av prosjektering 
av varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 2 
KPR 372.3 : Kontroll av prosjektering 
av varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 3 
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SAM 371.2 : Samordnerfunksjon for 
varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 2 
SAM 371.3 : Samordnerfunksjon for 
varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 3 
UTF 372.2 : Installasjon av 
varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 2 
UTF 372.3 : Installasjon av 
varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 3 
KUT 372.2 : Kontroll av installasjon 
av varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 2 
KUT 372.3 : Kontroll av installasjon 
av varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 3 

Søker- og samordnerfunksjonen har 
samme godkjenningsområde for 
henholdsvis kode 371 Og 372. 

Forskjellen mellom de to koder er i 
hovedsak at kode 371 er tenkt å gjelde 
kulde- og varmepumpeanlegg hvor det 
benyttes prefabrikkerte enheter for selve 
kuldeprosessen, mens kode 372 skal 
omfatte ulike forhold for selve 
kuldeprosessen. Enkelt kan man kanskje 
si at kode 371 dekker anlegg hvor selve 
varmepumpeaggregatet kommer ferdig 
uttestet fra fabrikk, mens kode 372 tar for 
seg varmepumper etter skreddersydd 
design og som sammenmonteres på 
installasjonsstedet. 

Tiltaksklassen refererer seg til størrelsen 
på varmepumpen. Tiltaksklasse 2 gjelder 
avgitt varmeeffekt opptil 120 kW, eller 
høyst 50 kg kuldemedium pr aggregat. 
Tiltaksklasse 3 gjelder for anlegg hvor 
disse grenser overskrides. 

For tiden er det svært mange firma 
(leverandører, service- og konsulentfirma 
som er godkjent i tiltaksklasse 3 for 
begge koder. 

Av en eller annen grunn har svært mange 
firma oppnådd godkjennelse innenfor 
kodene 371 og 372. Kulde- og 
varmepumpeteknikk representerer 
fagdisipliner som krever ganske spesiell 
kompetanse, og det er en kjensgjerning at 
det er et langt mindre antall som innehar 
relevant kompetanse enn det Statens 

bygningstekniske etat har godkjent . Pr 
november 2000 var hele 206 firma 
godkjent som prosjekterende innenfor 
tiltaksklasse 3 for kode 371, mens 178 
var godkjent som utførende. For kode 
372 er respektive tall 95 og 99. 

Det hadde vært å håpe at dette virkelig 
kunne være tilfellet, men de som kjenner 
godt til forholdene i kulde- og 
varmepumpebransjen stiller seg meget 
undrende til hva som er gjort. 

Inntil videre vil det nødvendigvis ikke 
være særlig betryggende for byggherrene 
at en potensiell rådgiver eller leverandør 
har de nødvendige godkjennelser i 
henhold til Plan- og bygningsloven. 

12.3.1.2 Arbeidsmiljøloven 

Arbeidsmiljøloven har som formål å sikre 
et godt arbeidsmiljø for arbeidstakerne. 
Mange ulike områder dekkes, og loven er 
i sin form svært generell. Utdypninger til 
loven finnes i en rekke forskrifter. 

I forbindelse med varmepumper vil 
"Forskrift om maskiner" stå mest sentralt. 
Maskinforsk.riften er hjemlet i både 
Arbeidsmiljøloven og 
Produktkontrolloven, samtidig som den 
er tilpasset EUs maskindirektiv og 
konkretiserer si kkerhetsti I takene som er 
gitt i direktivet. Maskinforsk.riften vil 
være et nødvendig hjelpemiddel i 
forbindelse med CE-merking. 

12.3.1.3 Lov om brannfarlige varer 
samt væsker og gasser under trykk 

Loven regulerer oppbevaring, behandling 
og transport av i første rekke brannfarlig 
vare, så som ulike petroleumsprodukter 
(væsker og gasser). Den dekker også 
noen andre væsker og gasser under trykk, 
herunder ammoniakk i tillegg til 
hydrokarboner som propan og isobutan. 
Brennbare halokarboner, som HFK- I 52a, 
vil også sortere under loven og tilhørende 
forskrifter. 
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Ammoniakkforskriften er hjemlet i lov 
om brannfarlige varer. Forskriften gjelder 
apparater og innretninger for ammoniakk 
generelt og ikke bare varmepumper (og 
kuldeanlegg). Formålet er å sikre at 
anleggene plasseres, utformes, 
konstrueres, bygges og 
drives/vedlikeholdes på en slik måte at 
sikkerheten ivaretas. 

Forskriften omfatter alle varmepumper 
(og kuldeanlegg) med ammoniakk, 
uavhengig av størrelse. Veiledningen til 
forskriften inneholder en rekke tekniske 
krav og anbefalinger, samtidig som det 
vises til NS 4622 og Norsk Kuldenorm 
for detaljer. Forskriften krever 
rapportering til myndighetene dersom 
bedriften har samlet mer enn 610 kg 
ammoniakk i anleggene. 

Det legges stor vekt på at sikkerheten kan 
godtgjøres gjennom dokumentasjon av 
utførte kontroller (konstruksjon, 
produksjon, installasjon og drift), 
supplert med tegnings- og 
beregningsunderlag og annen relevant 
dokumentasjon. Kravene er i stor grad 
relatert til trykkpåkjenninger og effekter 
av disse. Forskriften vil måtte revideres 
når EUs trykkdirektiv blir implementert. 

Forskrift om brannfarlige varer er 
opprinnelig myntet på væske- og 
gassformige brensler, herunder propan. 
Den er ikke godt tilpasset hydrokarboner 
brukt som kuldemedier, og vil bli erstattet 
når den nye Europa-standarden kommer 
(EN-378). Inntil videre vil det imidlertid 
være denne forskriften som må 
konsulteres i forbindelse med installasjon 
av varmepumper med brennbare 
kuldemedier som for eksempel propan. 

Også andre forskrifter og veiledninger vil 
være relevante ved bruk av brannfarlig 
kuldemedium. Dette gjelder bl.a. 
elforskriftene, veiledning for 
områdeklassifisering og veiledning om 
oppbevaring av LPG 

12.3.1.4 Forurensningsloven og 
Produktkontrolloven 

Disse lovene har som formål å hindre at 
handlinger og produkter kan skade det 
ytre miljø eller gå ut over liv og helse 
eller trivsel. Lovene hjemler sentrale 
forskrifter for varmepumpebransjen og 
brukere av varmepumper, så som KFK- 
forskriften og HKFK-forskriften. 

KFK-forskriften har siden 1991 gitt 
forbud mot bruk av de meste 
ozonskadelige kuldemediene (KFK) i 
kuldeanlegg og varmepumper, og skulle 
være godt kjent. Forskriftens betydning i 
dag er i første rekke i forhold til utslipp 
av KFK fra eksisterende anlegg, som ikke 
er tillatt. 

HKFK-forskriften inneholder 
reguleringer for de mindre ozonskadelige 
HKFK-mediene, i praksis HKFK-22. 
Dagens forskrift innfører trinnvis 
bruksforbud for HKFK for utvalgte 
sektorer. Varmepumper berøres ikke. I 
tillegg angis en nedtrappingsplan for 
importen av HKFK, med kraftige 
innskrenkninger fra 2003 og utover. 

Mangel på HKFK kan forventes allerede 
før nedtrappingen av importen begynner, 
og det frarådes sterkt å benytte HKFK i 
nye anlegg. Dette rådet forsterkes av det 
nye forslaget til HKFK-forskrift som 
ventes å tre i kraft i løpet av 2000. Her 
annonseres forbud mot HKFK i nye 
anlegg fra 200 I, unntatt visse 
luftkondisjoneringsanlegg og små 
reversible AC/VP-anlegg, hvor forbud 
inntrer fra 2003-2004. Nedtrappingen i 
importen skjerpes kraftig i forhold til 
dagens forskrift. Tillatt import i 2004 vil 
være rundt 40% av dagens nivå. 

Utslipp av kuldemedier som ikke 
omfattes av KFK- og HKFK-forskriftene 
kan påtales med hjemmel direkte i 
forurensningsloven. Dette gjelder bl.a. 
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skade forvoldt av utslipp av ammoniakk 
til vann. 

12.3.2 Standarder 

En rekke standarder vil være relevante i 
forbindelse med bygging/leveranse av 
varmepumpe, bl.a. bygningstekniske 
standarder og maskintekniske standarder. 

Relevante bygningstekniske standarder 
vil være bl.a.: 

NS 3031 Beregning av bygningers 
energi- og effektbehov til oppvarming 
og ventilasjon 
NS 3032 Bygningers energi- og 
effektbudsjett 

Her bezrenses omtalen til maskintekniske 0 

standarder, som angår selve 
varmepumpene og installasjonen av 
disse. 

NS 4622 "Kuldeanlegg. Sikkerhetskrav" 
er gjeldende norsk standard med hensyn 
til sikkerhet i kuldeanlegg og 
varmepumper. Denne vil imidlertid bli 
erstattet av den nye europastandarden (se 
nedenfor). Det anbefales at en allerede 
nå legger den nye standarden til grunn. 
Dette oppnås lettest ved å følge Norsk 
Kuldenorm, som med få unntak allerede 
er i tråd med den nye standarden. 

Det europeiske standardiseringsforbundet 
(CEN) organiserer arbeidet med 
europeisk standardisering. Europeisk 
standard betegnes med EN etterfulgt av et 
nummer, hvor EN står for "europeisk 
norm". Europeisk standard blir 
automatisk norsk standard, og får da 
tillagt NS i betegnelsen, for eksempel 
NS-EN-255. 

Den kuldetekniske hovedstandarden, 
"NS-EN-378 Refrigerating systems and 
heat pumps. Safety and environmental 
requirements", har vært under arbeid 
siden 1989. Standarden er nå nylig 
vedtatt. 

Standarden består av fire deler: 

Part I Basic requirements, definition, 
classification and selection criteria 
Part 2 Design, construction, testing, 
marking, and documentation 
Part 3 Installation site and personal 
protection 
Part 4 Operation, maintenance 
reparing, and recovery 

NS-EN-378 vil bli retningsgivende for 
bygging av sikre kuldeanlegg og 
varmepumper i henhold til EUs 
maskindirektiv. Norsk Kuldenorm 
(utgave 2000) er i store deler tilpasset 
denne nye standarden. 

I tillezs til hovedstandarden utarbeides en 00 

rekke "substandarder" som angår 
spesifikke komponenter med stor 
sikkerhetsmessig betydning, eller er av 
stor praktisk betydning for enkelt 
handelssamkvem. Listen i tabell 12.3 gir 
en oversikt. 

Mange av "substandardene" er produkt- 
standarder, og i første rekke av betydning 
for produsenter av komponentene. 
Dokumentasjon av at disse standardene er 
lagt til grunn, gir trygghet for at disse 
detaljene ved varmepumpeaggregatet er 
forsvarlig utført. 

Bruken av kuldetekniske symboler har 
for eksempel vært lite enhetlig, og en 
entydig standard for dette har vært 
etterlyst lenge. NS-EN 1861 (jfr. tabell 
12.3) gir denne enheten. Standarden 
bygger i stor grad på ISO-symboler. 

Retningslinjer for testing av kuldeanlegg 
og varmepumper er beskrevet i flere 
standarder. Mest aktuelle er NS-EN-255 
serien "Klimaaggregater, 
væskekjøleaggregater og varmepumper 
med elektrisk drevne kompressorer. 
Oppvarming". 
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Standarden er fra 1997 og består av fire 
deler: 

- Del I: Termer, definisjoner og 
betegnelser 

- Del 2: Prøving og krav til merking av 
apparater for romoppvarming 

- Del 3: Prøving og krav til merking av 
aggregater for produksjon av varmt 
tappevann 

- Del 4: Krav til aggregater for 
romoppvarming og aggregater for 
produksjon av varmt 
tappevann 

12.3.3 Normer 

Normene skiller seg altså fra standarder 
ved at de som regel er utarbeidet internt i 
en bransje og ikke av et 
standardiseringsforbund. De viktigste 
normene i tilknytning til varmepumper 
vil være Norsk Kuldenorm og ulike 
normer og retningslinjer for beregning av 
bygningers effekt- og energibehov. I den 
sistnevnte gruppen foreligger flere 
publikasjoner. Mye benyttet er den 
såkalte "Normpermen". 

Norsk Kuldenorm reflekterer krav og 
anvisninger i norske forskrifter og i 
relevant standarder. I tillegg finnes 
mange praktiske råd og anbefalinger, data 
for aktuelle kuldemedier osv. Formålet 
med normen illustreres ved å gjengi et 
par avsnitt fra forordet: 

Norsk Kuldenorm er kuldebransjens 
normfor hvordan kuldeanlegg og 
varmepumper skal utformes, bygges, 
drives og vedlikeholdes for å tilfredsstille 
nødvendige kvalitetskrav til: 
sikkerhet mot ulykker og skade på 
mennesker, utstyr og eiendom 
sikkerhet mot utslipp av gass som kan 
føre til miljøforstyrrelser 
anleggenes energiutnyttelse 

Normen skal være: 
myndighetenes informasjonskanal til 
kuldebransjen når det gjelder krav som 
stilles gjennom lover og forskrifter 
bransjens fremste verktøy for å sikre 
enhetlig og høy kvalitet i leverte anlegg 
og ved vedlikehold av disse 
brukerens garanti for trygge og 
hensiktsmessige Løsninger 

Norsk Kuldenorm bør alltid legges til 
grunn ved bygging av varmepumper. Der 
det benyttes ferdigaggregater og hvor det 
tekniske på aggregatene allerede er gitt, 
bør leverandøren dokumentere at 
aggregatene er bygget etter retningslinjer 
som er på linje med kuldenormen. 
Installasjon, drift og vedlikehold bør 
alltid være i henhold til Norsk 
Kuldenorm. 

Like viktig som å beskrive at Norsk 
Kuldenorm skal legges til grunn, er å 
følge opp at dette faktisk blir gjort. 
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Nr Tekst 

NS-EN-1861 Refrigerating systems and heat pumps - Symbols for system flow diagrams and for 
piping and instrument diagrams 

NS-EN-1736 Refrigerating systems and heat pumps - Flexible pipe elements - Requirements, design 
and installation 

NS-EN-12055 Liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors-Cooling 
mode-Definitions, testing and requirements 

prEN-12178 Refrigerating systems and heat pumps - Liquid level indication devices - Requirements, 
testing and marking 

NS-EN-12263 Refrigerating systems and heat pumps - Safety switching devices for limiting pressure - 
Reauirements and tests for type testing 

prEN-12284 Refrigerating systems and heat pumps - Valves - Requirements, testing and marking 
prEN-12693 Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - 

Refrigerant compressors 
prEN-13313 Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Code 

of competence - Asessment of personell 
prEN-xx Refrigerating systems and heat pumps - Pressure equipment - 

Part I: Vessels and their accessories 
prEN-xx Refrigerating systems and heat pumps - Refrigeration relief valves and their associated 

piping - Methods for calculation 

Standardnummer angitt med pr foran (prEN-xxx) betyr at standarden foreløpig kun utgjør forslag til 
standard. 

Tabell 12.3. Substandarder under NS-EN-378. 
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13. Økonomiberegninger for varmepumpeprosjekter 

13.1 Generelt 

Varmepumpen vil som regel konkurrere 
med andre oppvarmingsalternativ (el, 
olje, biobrensel osv.). Beslutning om 
installasjon av varmepumpe må derfor 
først og fremst ha sin bakgrunn i at denne 
gir den mest lønnsomme installasjonen. 
Dette krever at relevante 
økonomiberegninger gjøres for de 
foreliggende alternativ. 

Også andre vurderinger enn de rent 
økonomiske bør vektlegges. 
Varmepumpen kan være med å gi en 
betydelig miljøgevinst fordi den reduserer 
totalforbruket av energi. Stigende 
energipriser slår ut til fordel for 
varmepumpen. De nevnte forhold er 
vanskelige å verdsette i kroner og øre, 
men bør tas med i vurderingene. 

Det er viktig at alle relevante kostnader 
blir medtatt i de respektive alternativene. 
For varmepumpeinstallasjoner må 
kostnader i forbindelse med 
varmeopptakssystemet inkluderes. Det 
samme gjelder økte FOY-kostnader samt 
kostnader i forbindelse med styring, 
overvåkning og regulering. 
Andre kostnader det må tas hensyn til er 
økonomiske konsekvenser for alle 
fagområder, bygningstekniske og 
elektrotekniske anlegg. 

En modell er å benytte 
årskostnadsberegninger. Det henvises til 
NS3454, nåverdimetoden og til 
eksempler gitt i malen presentert i 
kapittel 15. 

Det er viktig at de ulike alternativene 
sammenlignes ut fra like forutsetninger, 
dvs. at alle priser er oppgitt med samme 
avgifter, og at eventuelle bidrag fra 
støtteordninger er medtatt i beregningen. 

Videre må det benyttes realistiske 
levetider for valgte komponenter i 
prosjekter. 

13.2 Viktige faktorer for 
lønnsomhetsberegningene 

Noen forhold som er viktige for 
lønnsomhetsberegningene er omtalt i de 
neste punktene. 

13.2.1 Levetid for diverse utstyr 

Følgende levetider kan normalt benyttes: 

Bygninger, og bygningsmessige arbeider: 
40 år 

Utvendige og innvendige rør 40 år 
Roterende utstyr og maskiner: 15-20 år 
Automatikk: I 0-15 år 
Vannbårent varmeanlegg 30 år 
Elektrisk varmeanlegg 20 år 

For et varmepumpeprosjekt hvor 
tilleggsinvesteringen er en kombinasjon 
av komponenter i et vannbårent 
varmeanlegg og maskiner, kan man 
benytte 20-25 år som et veiet 
gjennomsnitt av levetidene for det utstyr 
som inngår i den samlede investeringen. 

13.2.3 Energipriser 

Energiprisen vurderes spesielt for det 
foreliggende prosjekt. Det er viktig at så 
godt prisgrunnlag som mulig fremskaffes 
for de aktuelle energislag (elektrisitet, 
olje osv.). 

Det kan også være mulig å få til spesielle 
leveringsvillkår for elektrisk energi til en 
del varmepumper der man har god 
reservedekning i form av oljefyrte kjeler. 
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13.2.3 Prisstigning 

Prosentsats for prisstigning bør vurderes 
og velges for beregningene. Vurderingen 
må gjøres for alle de aktuelle energislag. 
Ikke bare energiprisenes utvikling isolert, 
men også hvordan energiprisen utvikler 
seg i forhold til den generelle 
prisstigning, realprisstigning som er 
prisstigning i tillegg til generell 
prisstigning/inflasjon. 

Slike beregninger og vurderinger har ofte 
vist seg vanskelige å gjennomføre da det 
hele lett kan bygge på for mye 
spekulasjoner. En følsomhetsanalyse 
(underkapittel 13.3) som også inkluderer 
prisstigning på energi kan gi 
tilfredsstillende svar. 

13.2.4 Kalkulasjonsrente 

Ved lønnsomhetsberegninger brukes 
kalkulasjonsrente. Denne kan brukes på 
to måter: 

13.3 Følsomhetsanalyse 

Følsomhetsanalyse er et godt 
hjelpemiddel for å vurdere lønnsomheten 
i et mulig proskjekt. 
Viktige faktorer som påvirker 
lønnsomheten varieres etter tur for å se 
hvordan dette slår ut på i første rekke på 
årskostnad og eventuelt 
energisparekostnad (ESK). Sistnevnte fås 
ved å beregne årlige kapitalkostnader 
pluss driftsutgifter delt på årlig 
energibesparelse i kWh/år. 

I figur 13. l. er vist et eksempel på 
hvordan resultatet av en 
følsomhetsanalyse kan bli. 

Figur 13.1. viser for eksempel følgende: 

• Som mål for forrentning (avkastning) 
på investert kapital. 

• Ved omregning av beløp i tid, det vil si både 
framtid og fortid. 

Hvilken kalkulasjonsrenten som skal 
benyttes avgjøres av byggherren i hvert 
enkelt tilfelle. 

For samfunnsøkonomiske analyser 
benyttes som regel 7 %. 

• Det skjer relativt lite med 
lønnsomheten dersom investeringen 
endres eller om renten går opp eller 
ned. 

• En endring av levetiden vil påvirke 
lønnsomheten mye. 

• Lønnsomheten endres mye ved en 
endring i energibesparelse, 
særlig ved redusert besparelse. 

Som angitt tidligere er det viktig at man 
har riktige energimengder som 
utgangspunkt for 
energispareberegningene ved bruk av 
varmepumper. 
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14. Erfaringer fra varmepumpeanlegg 

I dette kapittelet er det gitt et 
sammendrag av en del erfaringer som er 
knyttet til varmepumpesystem hvor det 
har vært diverse problemer. Det er ofte de 
samme feil som går igjen. I noen av 
tilfellene var det kanskje vanskelig å 
forutse at valgte løsninger ville komme til 
å gi problemer, men langt de fleste kan 
tilbakeføres manglende kompetanse i ett 
eller flere ledd. Igjen må det understrekes 
hvor viktig det er å benytte nødvendig 
kompetanse i alle faser av et 
varmepumpeprosjekt. 

I oppsummeringen er det satt fokus på 
negative erfaringer i håp om at slike kan 
unngås eller reduseres i fremtiden. I dette 
må man ikke glemme at det finnes en 
rekke gode eksempler på 
varmepumpeinstallasjoner som fungerer 
meget tilfredsstillende, og som har 
overgått de forventninger man hadde til 
dem. Slike system er bevis for at 
varmepumpe, riktig dimensjonert og 
utformet, kan være et meget godt 
alternativ i en del varmesystemer. 

14.1 Organisering og kompetanse 

Generelt oppnås de beste resultatene der 
byggherren har benyttet rågiver eller 
rådgiverteam som virkelig har relevant 
kompetanse og erfaring. Gjennom dette 
blir de riktige premisser lagt som igjen 
lettere medfører at de mest kompetente 
entreprenører blir valgt. 

14.1 .1 Rådgivere 
Det er sjelden at en enkelt rådgiver har 
tilstrekkelig kompetanse innenfor alle de 
fagområder som hører med i et 
varmepumpeprosjekt. Prosjekteringen 
blir mangelfull som i sin tur resulterer i at 
varmepumpesystemet ikke dimensjoneres 
og konstrueres på riktig måte. 

Det benyttes for lite ressurser til 
nødvendig gjennomgang av 
forutsetningene som gjelder for 
varmepumpen. Som regel er det kun tatt 
utgangspunkt i en eller annen 
dimensjonerende tilstand. Dette hører 
med, men det må gjøres en analyse av de 
"dynamiske forhold". Hvordan varierer 
forholdene til varmekilden, 
temperaturendringer i varmesystem, 
kapasitetsvariasjoner osv. 
I en del tilfeller hadde rådgiver ingen 
nevneverdig praktisk erfaring fra tidligere 
tilsvarende prosjekt 

14.1.2 Entreprisegrenser 
Oppdeling i for mange underentrepriser 
gir lett problemer som skyldes dårlig 
koordinasjon. Resultatet er at anlegget 
"aldri blir ferdig". Problemer dukker til 
stadighet opp under drift, problemer som 
ikke burde oppstå dersom kompetanse og 
planlegging hadde vært tilfredsstillende. 
Der det ikke er mulig å få redusert 
antallet underentrepriser, stilles det 
særlige krav til konsulentleddet og 
utforming av respektive kontrakter som 
tar hensyn også til "grenseoppganger" 
mellom leveransene. 

14.1 .3 Driftspersonell 
Varmepumpesystem stiller særlige krav 
til driftspersonell, spesielt de større 
systemene. Der driftspersonell ikke har 
fått tilstrekkelig opplæring, eller at 
byggherren ikke har prioritert driftstilsyn 
av varmepumpen, avdekkes som oftest at 
varmepumpen ikke går optimalt eller 
utnyttes best mulig. Dette gir økte 
driftsutgifter til service, men ikke minst 
økonomisk tap fordi varmepumpen ikke 
sparer så mye energi som den hadde 
potensiale til. 

14.2 Varmeopptakssystem 

Kartleggingen av varmekilden er for 
dårlig. Det er ikke tatt tilstrekkelig 
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hensyn til hvordan varmekildens 
temperaturvariasjon over året (gjennom 
fyringssesongen) påvirker 
varmepumpens driftsbetingelser. 

14.2.1 Sjøvannssystem: 
Sjøvannsinntak på for liten dybde gir 
problemer. Begroing inntreffer med økte 
vedlikeholdskostnader. 

Tørroppstilte pumper plasseres ofte for 
høyt over sjøvannsnivå. Dette sammen 
med galt utformet røropplegg, spesielt på 
sugesiden, gir ustabil drift. Pumpen 
kaviterer og slites i stykker. Egne 
evakueringspumper må benyttes ved 
oppstart. Det tar gjerne langt tid å 
gjennomføre oppstartsprosessen. 
Det oppnås bedre driftsforhold og 
driftsstabilitet med egen pumpekum eller 
dykkpumper. Pumpen ved pumpekum 
kan godt være tørroppstilt der liten 
løftehøyde er mulig. 

Der varmepumpeaggregatet må plasseres 
7-8 meter høyere enn sjøvannsnivået, 
anbefales bruk av indirekte system. Det 
benyttes egen platevarmeveksler plassert 
ved sjøvannsnivå. Denne varmer opp en 
sirkulasjonskrets mellom varmeveksler 
og varmepumpens fordamper. 
Man innfører et ekstra temperaturtap, 
men slipper tap på grunn av pumpehøyde 
som ikke kan gjenvinnes. Særlig der 
høydeforskjellen har vært stor, mer enn 
15-20 meter, har det oppstått 
driftsproblemer, ofte i kombinasjon med 
galt utformet rørsystem. 

Korrosjon av varmevekslere synes i den 
senere tid ikke å ha vært spesielt utbredt. 
Det benyttes stort sett materiale av titan. 
Derimot har korrosjon oppstått på 
rørsystem, ventiler og pumper. En del 
plastmaterialer benyttes i rør og visse 
ventiler. Korrosjon oppstår i deler av 
metall, også der man benytter syrefaste 
materialer. I noen av disse eksemplene 
kan årsaken ha vært sveisetekniske eller 
jordingsmessige forhold. Forholdene har 

noen ganger blitt utbedret ved bedre 
jording og innmontering av offeranoder. 

14.2.2 Luft 
Større varmepumper med luft har ikke 
tatt tilstrekkelig hensyn til lave 
utelufttemperaturer og forhold i 
tilknytning til avtining av 
fordamperflaten. Varmepumpen utsettes 
for driftsforhold den ikke er beregnet for. 
Resultatet har vært havari og dårlig 
energiøkonomi. Riktig utforming og 
regulering i avtiningsfasen må ivaretas 
bedre. 

14.2.3 Grunnvann 
Kartlegging av grunnvannskilden er for 
dårlig. Tilgjengelig vannmengde er ikke 
stor nok gjennom kritiske deler av 
fyringssesongen. 
Vannkvaliteten er heller ikke godt nok 
analysert. Problemer er i ettertid 
rapportert både med korrosjon og for stort 
partikkelinnhold i grunnvannet. 

14.3 Varmesystem 

Varmesystemene er ikke tilpasset eller 
optimalisert for bruk av varmepumpe. 
Varmebatterier, konvektorer og radiatorer 
dimensjoneres med for høye temperaturer 
i vannkretsen. Varmepumpens 
driftsforhold forringes. 

Reguleringsmetode medfører ofte at 
sirkulert vannmengde over 
varmepumpens kondensator varierer for 
mye. Spesielt ved for liten 
gjennomstrømning kan 
kondensatoreffekten reduseres betydelig 
for flere kondensatortyper. 

De fleste varmepumpesystem har 
installert tilleggsvarme, men innkobling 
og reguleringen av denne er ikke utført 
riktig. Systemet må fungere slik at 
tilleggsvarme ikke kobles inn i for store 
trinn. Dette øker temperaturnivået i 
varmekretsen så mye at varmepumpen 
ofte må stoppe. 
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Det er observert en god del eksempler der 
varmepumpen og tilleggsvarmen har 
hvert sitt uavhengige reguleringssystem. 
Tilleggsvarmen legger unødig inn, mens 
varmepumpen trinner ned. Det skal 
generelt være slik at det benyttes felles 
reguleringssystem, og at varmepumpen 
utnyttes maksimalt, hvis mulig, før 
tilleggsvarme legges inn i "passende 
porsjoner". 

Det klages ofte på dårlig innregulerte 
varmesystem. 

14.4 Varmepumpen 

De fleste varmepumpene er levert som 
fabrikkbygde enheter. Der disse er 
beregnet for og tilpasset de forhold som 
opptrer i varmepumpesystemet 
(varmeopptak og varmesystem), er det 
egentlig lite driftsforstyrrelser, havari og 
servicebehov. For de varmepumper der 
det har vært problemer med havari på 
hovedkomponenter, kan dette i stor grad 
tilbakeføres gale eller uheldige 
driftsbetingelser for varmepumpen. 

Generelt synes større og spesial 
tilpassede varmepumper ikke å 
representere mer problemer enn de 
fabrikkbygde. Forskjellen er at det tar 
lenger tid å kjøre i gang og utprøve slike 
varmepumper. 

For en del varmepumper er det observert 
at kapasiteter og effektfaktorer ikke blir 
så gode i praktisk drift som oppgitt av 
leverandør/produsent. Forskjellene kan 
være betydelige. Forklaringen er ofte at 
kompressoren må arbeide med større 
temperaturløft fordi effektiviteten til 
fordamper og/eller kondensator ikke er 
slik som produsenten har beregnet. Det 
skal ikke store utslag til før kapasiteter og 
effektfaktor påvirkes i stor grad. 
Varmepumpene er sjelden levert med 
måleutstyr som enkelt kan verifisere 
kapasitet og effektfaktor. 

Tap av kuldemedium synes ikke å være et 
stort problem for varmepumper slik det 
ofte er for en del kjøle- og fryseanlegg. 
Minst behov for etterfylling synes de 
varmepumper som benytter ammoniakk å 
ha. Varmepumpeaggregat med helsveiste 
eller loddede forbindelser i kombinasjon 
med semihermetiske kompressorer gir 
generelt svært lite kuldemedielekkasjer. 
Større varmepumper benytter gjerne 
sternpel-, skrue- eller turbokompressorer 
med "ekstern" motor. For disse skjer det 
fra tid til annen lekkasje i pakkboks for 
kompressoraksel. 

Den del av varmepumpen som krever 
mest vedlikehold er kompressoren. 
Omfang og hyppighet er avhengig av 
kompressorens arbeidsforhold. Der man 
bevisst har gått inn for å utforme 
varmepumpesystemet for moderate 
temperaturløft, er service- og 
vedlikeholdsbehov egentlig meget 
beskjedent. 

For sjøvannsbaserte varmepumper er det 
nødvendig med vedlikehold i tilknytning 
til rengjøring av sjøvannssystemet. Noen 
steder er dette relativt omfattende. Rist på 
inntaksledning, særlig ved moderate dyp, 
må rengjøres år om annet. 
Sjøvannsveksler må rengjøres. Noen har 
"automatisk" rengjøring i form av en eller 
annen form for "tilbakespyling", andre 
gjør dette på en eller annen mekanisk 
måte. Flere anlegg har forholdsvis mye 
vedlikehold av sjøvannspumpene. For 
noen av disse tilfellene skyldes dette 
utformingen av rørsystemet, for andre er 
det rett og slett ikke valgt egnet 
pumpetype. 

Varmepumper med luftbasert fordamper, 
og hvor fordamperen i perioder må 
avtines flere ganger pr dag, enten med 
varmgass (reversering av varmepumpen) 
eller med elektriske varmestaver, har gitt 
lekkasjer i fordamperrørene. Årsaken er 
som regel at de plutselige 
temperaturforandringer som skjer under 
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avtiningsprosessen gir termiske 
spenninger i fordamperrørene, bend og 
lameller, som over tid "sliter ut" 
materialet. Det skjer brudd, sveisinger 
eller loddinger begynner å lekke osv. Det 
er mye som tyder på at dette problemet 
kan øke da trenden er å benytte rør, bend 
og lameller med stadig mindre 
materialtykkelse. 

14.5 Instrumentering og regulering 

Tilstrekkelig instrumentering av 
varmepumpesystemet er generelt for 
dårlig. Det er ikke mulig på en enkel 
måte å fastslå om varmepumpen, eller 
varmepumpesystemet, fungerer som 
forutsatt, eller når det oppstår 
driftsbetingelser som er feil eller direkte 
skadelige for varmepumpen. 

Overvåkingssystem (SD-anlegg) mangler 
i stor grad, eller er mangelfullt fordi man 
ikke hadde god nok kunnskap om hva 
som skal overvåkes på selve 
varmepumpen. 

Reguleringsutstyr for å sikre at 
varmepumpen utnyttes best mulig, også i 
kombinasjon med tilleggsvarme, mangler 
ofte. 

Overvåkingssystemet har ikke mulighet 
for å måle energibruken i systemet. 
Energioppfølging er helt avgjørende for å 
kunne evaluere varmepumpesystemet. 

Det er påfallende hvor ofte 
varmepumpesystemet mangler pålitelig 
måleutstyr som gjør det mulig å fastslå 
varmepumpens effektfaktor. Energimåler 
(med tilstrekkelig nøyaktighet) for 

produsert varme samt effektmåler for 
kompressormotorer, pumper osv. må 
være installert. 

14.6 Reversible varmepumper 

Varmepumper som vekselsvis benyttes til 
oppvarming i fyringssesongen og 
"reverseres" om sommeren til å dekke 
kjøling, gir ofte driftsproblemer. 
Effektiviteten til varmepumpen blir 
redusert, kompressorer havarerer, 
service- og vedlikeholdskostnadene blir 
uforholdsmessig høye. Størst synes 
problemene å være for varmepumper av 
typen luft-vann. Ved varmepumpedrift og 
lave utelufttemperaturer, samtidig som 
det er krav om høy turtemperatur i 
varmesystemet, blir temperaturløftet for 
høyt for varmepumpen. Kompressorene 
får uakseptable driftsforhold som ofte 
ender med havari. 

14.7 Drift og vedlikehold 

Drifts- og vedlikeholdsrutiner varierer 
ganske mye. Der det ikke finnes 
tilfredsstillende opplegg og gode rutiner, 
ser man at dette går utover 
varmepumpesystemet totaløkonomi. Det 
er egentlig ikke snakk om at drifts- og 
vedlikeholdsrutiner nødvendigvis skal 
være så omfattende og dermed unødig 
kostbare. De skal være tilstrekkelige til at 
varmepumpesystemet holdes i 
tilfredsstillende stand, og at man fanger 
opp om det arbeider under 
driftsbetingelser som forutsatt og med 
tilhørende riktige driftsdata. 
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15. Mal for vurdering av varmepumpe 

I det etterfølgende er vist eksempel på en mal som kan benyttes til et forenklet forprosjekt for 
en varmepumpevurdering. Hensikten med forprosjektet er å fastlegge om en varmepumpe- 
installasjon vil være et riktig valg for det aktuelle bygget, og på en rimelig oversiktlig måte gi 
beslutningstagere en innføring i hva en varmepumpe er og hvilke fordeler en slik installasjon 
vil kunne gi. Det er i dette forprosjektet medtatt deler av kapitler som er særskilt behandlet i 
andre deler av veilederen, dette nettopp for å gi beslutningstagere en oversikt og samtidig gi 
rådgivere en "huskeliste" over hva som er viktig å medta i en slik vurdering. 

Det er videre utviklet et enkelt beregningsprogram hvor relevante verdier for det respektive 
bygg kan legges inn. Programmet er i Excel og kan bestilles ved bruk av blankett i kapittel 16. 
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FORORD 

Denne rapporten tar for seg forutsetningene for å oppnå en vellykket varmepumpeinstallasjon 
for et konkret næringsbygg. 
Rapporten skal avklare om det er økonomisk lønnsomt å installere en varmepumpe for dette 
bygget og sammenlikne dette med en installasjon uten varmepumpe. 

Rapporten er bygget opp som et forenklet forprosjekt hvor følgende er medtatt: 

• Forklaring av varmepumpens virkemåte. 
• Presentasjon av beregningsgrunnlaget med valg av riktig størrelse på varmepumpen, 

samt vurdering av varmekilde. 
• Energi- og effekt budsjett for bygget. 
• Kostnader for valgt alternativ med inntjeningstider og årskostnader. 
• Følsomhetsanalyse hvor følgende variable er medtatt: Variasjon i energibesparelse, 

rente, levetid, investering og FOY. 

(Alt som er skrevet med kursiv er informasjon til den som skriver rapporten og skal slettes. 
Alt som er merket 1g1Jt skal overskrives med prosjektets reelle verdier. 
Rapporten kan betraktes som et forenklet forprosjekt hvor det fastslås hvorvidt det er teknisk 
mulig å installere en varmepumpe og dennes lennsomhet.) 
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1. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON 

Denne rapporten gjelder for et l t o r b y g g j  Hamar. (Navn og beskrivelse av anlegget.) 
Byggets areal er IO 000 m2. 

Bygget skal ha egen varmesentral som skal dekke hele byggets effekt- og energibehov ved 
hjele av et vannbårent varmedistribusjonssystem, som forsyner bygget med termisk energi til 
oppyarmingssystemene, ventilasjgnsanleggene ogJi l  bygget. 
I utgangspunktet er det planlagt en varmesentral med energiforsyning fra en oljekjel. 
Oljekjelen dimensjoneres for 100% av effektbehovet. 
I denne rapporten vurderes dette opp mot en installasjon hvor en varmepumpe inngår i energi- 
forsyningssystemet i samvirke med oljekjelen. 

Ved kjølebehov skal det vurderes om grunnvann kan benyttes slik at det ikke er nødvendig å 
installere kjølemaskin. 

I rapporten er det beskrevet vurderinger rundt systemvalg, forutsetninger, krav til system og 
til aktørene som skal gjennomføre en slik kombinert installasjon. 

Det er utført effekt- og energibetraktninger og økonomivurderinger med følsomhetsanalyse. 
Dette er detaljert beskrevet i rapporten. 

Konklusjon 
Det er lønnsomt å installere varmepumpe ut i fra de forutsetningene som er lagt til grunn for 
beregningene (se kapittel 5). Varmepumpens størrelse er fastlagt ut i fra mest mulig optimal 
drift, samt tilgjengelig utendørsareal for boring av energibrønner. 
Det må gjennomføres en prøveboring hvor varmeopptak og grunnforhold må undersøkes mer 
detaljert for å få verifisert av forutsetninger. 

Varmepumpen dimensjoneres for Q.9%(beregnes i hvert tilfelle) av maksimalt effektbehov, 
mens oljekjelen benyttes for å t a  spisslastene. Varmepumpen vil allikevel dekke 86% 
(beregnes i hvert tilfelle) av varmebehovet i et normalår. Dette g i r :  

• 
• 
• 
• 

Varmepumpe på f200 kW 
Effektfaktor på B,O 
Årsvarmefaktor tilsvarende f2,6 
Varmepumpens varmeproduksjon 716.800 kWh 

Ved vurdering av lønnsomhet er det beny,ttet p1e1lostnaden mellom installasjon av alternativ 
l (oljekjel) og alternativ 2 (varmepumpe/oljekjel). 

Merkostnaden som er lagt til grunn for beregningen er 1 447 500 kroner eks. mva. 
Vedrørende lønnsomhet henvises for øvrig til kapittel 7 og 8. 

p e t  er medtatt besparelse ved direkte varmeveksling mot grunnvann for å oi:mnå "gratis" 
kjøling i sommerhalvåret. 
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Av beregningsresultatene nevnes : 

• Inntjeningstid med offentlig tilskudd= , 8  år. (inkludert bespJ!!else ved kjøli 
• Energikostnaden reduseres med l.310 000 kroner per år 
• Energisparekostnad med offentlig tilskudd= 0,24 kr/kWh 
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2. INNLEDNING 

2. 1 Rapportens formål og omfang 

Denne rapporten skal avklare om det er økonomisk lønnsomt å installere en varme£umpe som 
skal forsyne bygget med varme til å dekke transmisjons- og infiltrasjonstap, 01wvarming av 
ventilasjonsluft og forvarming av forbruksvann. 

Følgende alternativer er vurdert: 

Alternativ Oppvarmingssystem 

1 Vannbårent system med kombinasjon oljekjel. 

2 
Yannbårent system med varmepumpe og oljekjel. 
Varmepumpe på 200 kW avgitt varmeeffekt. 

2.2 Når er det aktuelt å benytte varmepumpe 

I utgangspunktet kan varmepumpen installeres i alle typer anlegg som har et varmebehov som 
kan dekkes ved tilførsel av varme med et moderat temperaturnivå. 
Dette vil i prinsippet si dekking av energibehov til romoppvarming, oppvarming av 
ventilasjonsluft og oppvarming av varmt forbruksvann. 

I tillegg er varmepumpen ideell til bruk i andre typer anlegg hvor varmebehovet kan dekkes 
med energi med lavt temperaturnivå, som f.eks. snøfjerning spesielt i områder hvor 
mekanisk/manuell snøfjerning er vanskelig eller gir miljøulemper. 

2.3 Forutsetninger 

Forutsetningene for en effektiv utnyttelse av en varmepumpeinstallasjon er flere: 

Anlegget er utstyrt med et varmesystem som er tilpasset et temperaturnivå som gir 
varmepumpen optimale driftsforhold. Dvs. at det er et akseptabelt temperaturløft mellom 
varmekilden og det nivået som varmesystemet trenger for å dekke behovet i det aktuelle 
anlegget. Temperaturløftet bør normalt ikke overstige 50-60 °c, men dette må vurderes i hvert 
enkelt tilfelle. 

Varmebehovet må være tilpasset den energimengde som varmekilden kan levere, og det må 
være tilfredsstillende samtidighet i tilgjengelighet og behov. 
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Videre må varmekilden tilfredsstille følgende krav: 

• Ha et så høyt og stabilt temperaturnivå som mulig 
• Liten avstand til energisentral 
• Fritt tilgjengelig og stabil 
• Minst mulig korrosiv og forurenset. 
• Billig å utnytte 

En klar forutsetning for at en varmepumpe kan fungere tilfredsstillende er at 
byggets/anleggets varmedistribusjonssystem og nyttiggjøring av termisk energi er 
dimensjonert og tilpasset et temperaturnivå som gir gunstige driftsforhold for varmepumpen. 

Grensesnittet mellom varmepumpen og varmeanlegget er kondensatoren. Dennes tilkobling til 
varmeanlegget er vesentlig for et vel fungerende varmepumpeanlegg. Videre er det av stor 
betydning at anlegget er utstyrt med reguleringsutstyr som automatisk gir varmepumpen de 
beste arbeidsforhold og at varmemengden levert fra de ulike varmeproduserende enheter blir 
kontinuerlig registrert. 

Som en hovedregel skal temperaturen i varmedistribusjonssystemet være så lav som mulig. 
Vannmengden gjennom kondensator bør være mest mulig konstant. 
Dette krever at turtemperaturen ut på anlegget er kompensert etter behov og at utstyr 
(varmelegemer, varmebatterier etc.) er tilpasset tilgjengelige temperaturforhold i 
varmekretsen. Videre må returtemperaturen være så lav som mulig. Dette krever i prinsippet 
et mengderegulertsystem, dvs. at sirkulerende mengde er tilpasset behovet i det enkelte 
system i anlegget slik at returtemperaturen hele tiden holdes lav. 

En vellykket varmepumpe installasjon krever spesiell kompetanse. 

En absolutt forutsetning er at det rådgiverteamet som skal utrede varmeforsyningssystemet 
besitter nødvendig tverrfaglig kompetanse, og at alle alternativer blir utredet slik at de 
optimale og riktige systemløsninger blir valgt. Videre må valgte aktører kunne dokumentere 
godkjenning i henhold til Plan og bygningsloven for de arbeider som skal utføres. 
Det er også viktig at driftspersonalet som skal forestå den daglige driften av varmepumpen er 
kompetent og motivert. En varmepumpeinstallasjon er et mer komplisert maskineri enn de 
fleste andre oppvarmingsanlegg. 

Prosedyre for å fastlegge om et anlegg er egnet for en varmepumpeinstallasjon. 

Forutsetningene som ligger til grunn for å beregne besparelser, inntjeningstider etc., krever at 
en nøye gjennomtenkt rutine gjennomføres. 
Det er også av stor betydning at beregningene gir riktige verdier, da disse er grunnlaget for 
valg og dimensjonering av de energiproduserende enhetene. 

• Beregninger skal alltid utføres og alle forutsetninger eventuelt forenklinger/overslag 
skal dokumenteres og vurderinger av mulige konsekvenser for avvik i overslagene 
skal utføres. 

• Varighetsdiagram for året skal tegnes opp for anlegg som har et energibehov som kan 
nyttiggjøre seg lavtemperatur energi. Det skal tas hensyn til energi som blir tilført 
anlegget fra andre kilder som lys, maskiner, og andre interne og eksterne kilder. 
Videre er skal det tas hensyn til de virkelige driftstider for de ulike anleggstyper. 
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Ventilasjonsanleggene går ikke alltid døgnkontinuerlig, snøsmelteanlegg vil bare bli 
benyttet i korte perioder og energi behovet til varmt forbruksvann er normalt vesentlig 
mindre enn hva tilgjengelige data tilsier. 

• Det riktige energiforbruket gir grunnlag for et optimalt valg av 
energiforsyningsenheter, effekt og samkjøring. Det må også gjøres vurderinger om det 
finnes mulighet for direkte utnyttelse av eventuell spillvarme i de tilfeller denne har 
høyere temperatur enn behovet på enkelte typer anlegg. F.eks. forvarming av varmt 
forbruksvann, snøfjerningsanlegg etc. 

Prosedyre 

Ved vurdering av varmepumpesystem skal følgende utføres: 
• Effekt- og energiberegninger utføres og resultat legges inn i varighetsdiagram. 

Varmekildens disponible energimengde kan med fordel legges inn i 
varighetsdiagrammet for samme periode. Dette for en kontroll av samtidighet og 
utnyttelsesgrad. Det er viktig å være klar over at varmepumpens leveringskapasitet 
kan variere med utetilstand alt avhengig av varmekilde. Husk at det er viktig å 
korrigere for brukstid, og varmetilskudd som reduserer de ulike behov. En 
varmepumpe krever betydelige investeringer, og feil i dette grunnlaget kan føre til feil 
valg av system. Varmekildens temperaturnivå over året skal fastlegges, og 
dokumenterte verdier må fremskaffes eller utarbeides. Ved bruk av grunnvarme må 
det gjøres en termisk responstest (Prøveboring). 

• Ved bruk av varmekilde i væskeform må forurensningsgrad, korrosivitet og 
nødvendige tiltak for en sikker utnyttelse av kilden må utredes. 

• Med utgangspunkt i varmekildens temperaturnivå gjøres vurderinger vedrørende 
temperaturforhold på anleggets sekundærside. Her er viktig å se på varmesystemene 
og konsekvensene for varmelegemenes størrelse ved ulike temperaturnivåer for hvert 
enkelt system. Her må vurderes plassbehov og kostnader, og dette må sammenlignes 
med bedret leverings- og driftskapasitet for varmepumpen. 
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3. VARMEPUMPEN 

3. 1 Varmepumpens virkemåte 

En varmepumpe er en innretning som opptar varmeenergi ved lav temperatur fra omgivelsene 
(luft, vann, jord), og "pumper" denne opp til et temperaturnivå høyt nok til at den kan brukes 
til romoppvarming, oppvarming av ventilasjonsluft, til varmt forbruksvann, snøsmelting osv. 
Med en slik prosess vil varmepumpen redusere forbruket av høyverdig energi som olje og 
elektrisitet. 

I selve varmepumpen foregår en spesiell prosess, se figur 3.1. Et arbeidsmedium 
(kuldemedium) sirkulerer i en lukket krets der det gjennomløper fire tilstandsforandringer. I 
fordamperen holdes temperaturen i arbeidsmediet litt laverer enn varmekildens temperatur. 
Varme strømmer dermed fra varmekilden til arbeidsmediet slik at dette fordamper og går over 
i gassform. 
Gassen suges inn i kompressoren. Her komprimeres den til høyere trykk og temperatur og 
ledes deretter til kondensatoren. Gassen avkjøles og kondenserer, varme avgis til 
forbrukskretsen. Arbeidsmediet forlater kondensatoren i ren væskeform og fortsetter til 
strupeventilen. I denne skjer det en trykksenking slik at arbeidsmediet antar trykket i 
fordamperen og strømmer tilbake i denne klar for en ny syklus. 

3 

5 

l 6 

J . f m p e r  
2'. ltompt'9890fl 
1.Mondens'at'or 

4. Strupeventil 
5 . V r b n l k  
6. Vannet11I,. 

Figur].  /.Varmepumpens prinsipp. Varme kan opptas fra en rekke varmekilder. 

For å kunne heve temperaturnivået opp til byggets behov, må varmepumpen tilføres 
"pumpeenergi", som regel elektrisk energi til kompressormotoren. Varmemengden som 
varmepumpen totalt avgir, utgjør summen av opptatt varme fra omgivelsene og tilført energi 
til kompressoren. Forholdet mellom avgitt varme og tilført høyverdig energi, betegnes 
effektfaktor eller varmefaktor. Den er et mål på hvor god varmepumpen er. 

Varmefaktoren er i første rekke avhengig av "temperaturløftet". Temperaturløftet defineres 
som forskjellen i temperaturnivå mellom opptak og avgivelse av varme. Jo lavere 
temperaturløft, desto bedre blir varmefaktoren. Hvis temperaturløftet er 50 °C vi! en 
varmepumpe kunne ha en varmefaktor på 3-4. Det betyr at varmepumpen avgir 3-4 ganger 
mer varme enn det den tilføres av elektrisk energi. Det henvises her til figur 3.2. 
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Kondensator 
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1 0 ...,. __ ....., _ 

0 50 100 

Tenipel'lturtlJl'I, ontprader 

Tilført elektrisk eo81'9i til varmepumpen: 

Opptatt vanne i fordamper . 
Avgitt varme i kondensator : 

Varmelaktor = avgrtt varme I tilført varme =  

Figur 3.2. Energistrømmen i en varmepumpe. Varmefaktoren som funksjon av temperaturløftet. 

3.2 Varmekilder 

(Beskriv kun aktuelle varmekilder) 
En forutsetning for et økonomisk og teknisk godt resultat er at det er enkelt og 
billig å frakte energi fra varmekilden til varmepumpen. 
Temperaturen på varmekilden er av avgjørende betydning for hvor mye elektrisk energi 
varmepumpen forbruker. Jo lavere temperaturløft, jo mindre forbruk. 
Ikke bare bør varmekildens temperatur være høy som mulig, den bør også være rimelig stabil. 

3.2.1 Bergvarme 

Varmen hentes ved hjelp av en oppsamlingsslange (kollektorslange) som legges ned i 
borehull i fjell. Væsken (som regel en blanding av vann og glykol) som pumpes rundt i 
slangen varmes opp i hullet og avgir varme til fordamperen. Varmeeffekten som kan hentes 
opp fra grunnen varierer med grunnforholdene og grunnvannsbevegelsen. I 
overslagsberegninger kan 20 W/m borehull benyttes når grunnvannsbevegelsen ikke er 
medtatt. 

Kollektorene skal installeres på tvers av grunnvannsbevegelsen. Det kreves minimum 10 
meter mellom borehullene. Ved lav grunnvannsbevegelse bør muligens avstanden økes til 15 
meter. 

Ved å lade borebrønnene på sommertid kan avstanden mellom borehullene reduseres noe. 
Den vanligste måten å gjøre dette på, er å installere kjølebatteri på ventilasjonsaggregatets 
av kastdel, og veksle dette mot væsken som sirkulerer i borehullene. A vkastdelen benyttes for 
å oppnå mer stabile temperaturer og lading større deler av året. En annen måte er å koble 
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kollektorkretsen opp mot et kjølebatteri på aggregatets tilluftsdel. Med dette oppnås også 
"gratis" kjøling til bygget. Dette er tiltak som ikke er behandlet videre her, men anbefales 
vurdert i den videre utvikling av prosjektet. 

3.2.2 Sjøvann 

Sjøvann er en av de beste varmekildene, men kvaliteten kan variere mye. Grunne fjorder 
gir ofte brakkvann som svinger mye i temperatur, og nær byene er ofte vannet korrosivt. 
Der vannet ikke er korrosivt, kan groing være et problem. Dette kan løses teknisk, men det er 
ofte kostnadskrevende. 

Generelt blir temperaturen mer stabil jo dypere inntaket legges. Det blir også mindre groing 
jo dypere det legges. Ofte velges 30 - 50 meter dybde, endog mer. 

Det kan velges en direkte veksling, som fører sjøvann rett inn på varmepumpens fordamper. 
Dette krever gjerne spesielle fordamperkonstruksjoner, både med egnede materialer og 
muligheter for rengjøring på sjøvannssiden. 
Indirekte varmeveksling kan også benyttes. Her føres sjøvannet til en varmeveksler. I denne 
overføres varme til en lukket sirkulasjonskrets som igjen overfører varme til varmepumpens 
fordamper. Dette hindrer at det ved en eventuell lekkasje vil 
komme sjøvann inn på varmepumpen, og det hindrer kuldemediet å lekke ut i sjøen ved en 
eventuell lekkasje. 

3.2.3 Uteluft 

Det er mulig å benytte uteluft som varmekilde. 
Da benyttes en relativt stor fordamper for å oppta varmeenergi fra uteluften. 
Utetemperaturen varierer over året og påvirker varmepumpens driftsforhold i stor grad. Jo 
lavere utelufttemperatur jo lavere effektfaktor og ytelse blir det for varmepumpen. Dette 
medfører at den er mindre egnet f.eks. i kalde innlandsstrøk. 
Fordamperen benytter vifter for sirkulasjon av uteluften. Dette kan medføre en del støy. For å 
fjerne rim og is som felles ut på kjøleflaten må denne avtines med jevne mellomrom (flere 
ganger pr dag). Energiforbruket til dette reduserer varmefaktoren på årsbasis. 

3.2.4 Konklusjon varmekilder 

Dette anlegget ligger godt til rette for å benytte energi fra bergvarme. rn prøveboring må gjennomføres for å kunne fastslå varmeo!Rtaket, grunnvannsbevegelsen 
E_g nødvendigheten av lading av borebrønnene om sommeren. 
tsergvarme vil bli benyttet videre i rapporten. 
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4. Samspill mellom varmepumpen og varmeanlegget 

En forutsetning for at varmepumpen kan fungere tilfredsstillende er at byggets 
varmedistribusjonssystem er dimensjonert, og tilpasset, det temperaturnivå som gir de 
gunstigste driftsforholdene for varmepumpen. 

Grensesnittet mellom varmepumpen og varmeanlegget er kondensatoren. Tilkoblingsmåte for 
denne til varmeanlegget er avgjørende for å få et vel fungerende varmepumpeanlegg. 
Som en hovedregel skal temperaturen på i varmedistribusjonssystemet være så lav som mulig, 
videre bør vannmengden gjennom kondensator være mest mulig konstant. 

Dette krever at turtemperaturen ut på anlegget er kompensert etter behov og at utstyr 
(varmelegemer, varmebatterier etc.) er tilpasset tilgjengelig temperaturforhold på energibærer. 
Videre må returtemperaturen være lavest mulig og dette krever i prinsippet et mengderegulert 
system. Dvs. at sirkulerende mengde i varmedistribusjonssystemet er tilpasset behovet i den 
enkelte forbrukskrets. 

Det er viktig å være klar over at en varmepumpe i et mengderegulert system krever spesielle 
vurderinger rundt plasseringen av denne i det totale system. Dette fordi kravet om mest mulig 
stabile mengdeforhold over kondensator ikke direkte er forenlig med variabel mengde i 
systemets varmedistribusjonskrets. 
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5. BEREGNINGSGRUNNLAG 

5. 1 Effektvurdering 

Vurderingen er basert på beregninger/normtall for installert effekt. 
NS303 I er lagt til grunn for beregningen. Der normtall er benyttet, har 
simuleringsprogrammet fra NVS's normtall blitt benyttet. 
I beregningene er det forutsatt energiøkonomisk drift og lite varmetap i 
varmefordelingssystemet. 
Effektbudsjettet er korrigert for antatte internlaster, soltilskudd etc. 

AreaJ ca. I 0.000 m2 
Budsjettposter 

Absolutt effektbehov, kW Spesifikt effektbehov, W/m2 

Oppvarming 270 27 

Ventilasjon 370 37 

Varmtvann 60 6 

Sum 700 70 

5.2 Undersøkelse av varmekilden 

5.2.1 Prøveboring 

Ved bruk av bergvarme som varmekilde må det utføres prøveboring for å kunne fastslå 
varmeopptaket, grunnvannsbevegelsen og nødvendigheten av lading av borebrønnene. 
Prøveboring gjøres som regel ved en termisk responstest. Kostnadene for dette blir gjerne 
50 000 - 70 000 kroner inklusiv ett borehull. 
( Hvis annet enn grunnvarme benyttes strykes dette kapittel) 

5.2.2 Vurdering av utendørsareal 

Den beste muligheten ser ut til å være og bore energibrønner på Sørdelen av tomten. 
Det er maksimalt plass til ca. BO borebrønner på det tenkte arealet. 
Hvis det er mulig å hente ca. 20 W/m borehull, vil dette kunne gi en varmepumpe på BOO kW. 

Ut i fra beregnet nødvendig effekt anbefales en varmepumpe på f200 kW. 
Det vil si at det må hentes opp ca. 113 kW fra energibrønnene. 
Dette utgjøre totalt 5650 meter brønn. 
Det er mulig å bore dypere hull, og da redusere antall hull. Dette krever noe 
mer avansert boreutstyr som tåler større trykk. 
Denne varmepumpestørrelsen, f200 kW, benyttes videre i rapporten. 

( Hvis annet enn bergvarme benyttes strykes dette kapitel) 
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5.3 Kabel og rørpåvisning 

I følge energinettets avdeling for kabelpåvisning er det ikke registrert kabler i det aktuelle 
området. (Hvis det blir registrert kabler skal situasjonsplanfor kabelpåvisning vedlegges). 

Vannverket har ikke rørføringer på tomten som forhindrer en 
eventuell boring. All tilknytning er registrert på byggets fremside, 
mot vest( evt. adr). ( Hvis vannverket har røtføringer på tomten som forhindrer en eventuell 
boring må situasjonsplan for rorpåvisning vedlegges). 
( Hvis annet enn bergvarme benyttes strykes dette kapitel. Stryk også henvisning til vedlegg) 

5.4 Varmepumpeberegningen 

Følgende parametere ble benyttet. 

Diverse Merknader 

Klimasone Hamar, OUT -26 
Areal 10.000 ? m- 

Internlaster 11 W/m2 Driftstid 40 t/uke 

Lys, samtidig effekt 13 Driftstid 40 t/uke 

Oppvarming 

Installert effekt 270 kW 

Romluftstemperatur 21 oc 

Varmepumpe effekt 200 kW 

Effektfaktor 3 
Varmtvann 

Bereder effekt 60 kW 

Brukseffekt 11 kW 

Ventilasjon 

Luftmengde 90000 m3/h 

Luftmengde ved 90000 m3/h 
Uteternp. <10 gr C 
Gjennvinningsgrad 75 % 

Driftstid 55 t/uke 

Innblåsningstemp. 21 oc 

( Disse parameterene benyttes i regnearket for beregning av besparelse of.) 
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5.4.1 Varighetsdiagram for temperatur 
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Figur 5.1 Varighetsdiagram for temperatur. 

5.4.2 Varighetsdiagram for varmeeffekt 
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Figur 5.2 Varighetsdiagram for effekt 

I varighetsdiagrammet er det lagt inn den internlast vi har i form av lys, maskiner, personer og 
for soltilskudd. Dette er forhold som gjør at varmebehovet til transmisjon vil bli redusert. De 
nevnte tilskudd opptrer kun når bygget er i bruk, dvs. at maksimalbelastning som den framgår 
av effekt-varighetsdiagrammet i praksis ikke vil forekomme. Normalt er 
ventilasjonsanleggene kun i drift når bygget er i bruk, og da har bygget en betydelig internlast 
og dermed et mindre effekt-/energibehov til oppvarming. 
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Det er viktig å velge en varmepumpe som får lengst mulig driftstid. Ved ikke å korrigere for 
de nevnte varmetilskudd og driftstider, kan beslutningsgrunnlaget fort bli galt. Dette blir 
desverre ofte gjort. 
Ut i fra effekt-varighetsdiagrammet vil en varmepumpe på 200 kW være fornuftig å velge. 

Ved å betrakte effekt-varighetsdiagrammet og ikke korrigerer for internlast ser vi at den 
valgte varmepumpen teoretisk kan dekke et varmebehov på 981.800 kWh/år. (verdiene er 
hentetfra regnearket) 

Ved å korrigere for internlaster blir den varmemengden vi kan få fra varmepumpen redusert 
til fZ I 6.800 kWh/år. (verdiene er hentet fra regnearket) 

I begge driftstilfeller er det korrigert for virkelige driftstider. 
Det reelle varmebehovet må alltid legges til grunn når økonomivurderingen utføres. Husk 
igjen at varmekildens leveringskapasitet må kontrolleres. 

5.5 Tilskudd til varmepumpeinstallasjoner 

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har på oppdrag fra energidepartementet ansvar 
for å forvalte midler til delfinansiering av prosjekter som utnytter bioenergi, varmepumper, 
industriell spillvarme og solvarme. 
Det kan søkes om støtte til investering fra NVE. 
Det gjøres oppmerksom på at støtten fra NVE skal være utløsende for at prosjektet blir 
gjennomført. Dvs at det må søkes mens prosjektet er på forprosjekt stadiet. 

I Oslo gis det tilskudd gjennom enøkbedriften. For å oppnå tilskudd må det gjennomføres en 
enøkanalyse av bygget utført av en godkjent enøkkonsulent. 
Enøk analysen med søknadspapirer må være utarbeidet, og sendt til enøkbedriften, før 
arbeider på bygget starter. 
Det gis tilskudd på I kr per spart kWh begrenset oppad til 30% av virkelig kostnad. 
Det gis i tillegg støtte til installasjon av lavtemperatur-distribusjonsanlegg, hvis dette 
installeres samtidig som varmepumpen. 

( Hvis bygget er utenfor Oslo strykes tekst merket gult over). 
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6 ENERGIBUDSJETT 

6. 1 Alternativ 1 

Alternativet er basert på oppvarming ved oljefyrte kjeler. De respektive energiforbruk er vist i 
tabell 6.1. 

Budsjettposter 
kWh/m2 kWh 

Oppvarming 372.600 37 

Ventilasjon 363.083 36 

Varmtvann 96.360 lO 

Sum 1874 83 

Tabell 6.1. Ulike energiforbruk, oppvarming basert på oljekjeler. 

6.2 Alternativ 2 

Som alternativ 1 men supplert med varmepumpe basfilRå brØ..!l!l 

Budsjettposter 
kWh/m2 kWh 

Oppvarming, 
ventilasjon og 
varmtvann 832.043 83 
Avlevert av 
varmepumpen 716.805 72 
V armepumpens 
energiforbruk 238.935 24 

Tabell 6.2. Energiforhold med varmepumpe. 
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7 KOSTNADER 

7. 1 Installasjonskostnader 

Alle budsjettkostnader er eks.mva. 

7.1.1 Alternativ 1 

Vannbåren oppvarming med oljekjel. 

Kode Kostnadsbærer Enh. Mengde Pris Delkost. Sum 

32 Distribusjonsnett kr/m2 10.000 300 3.000.000 

32 Komplett fyrrom 
inkl. kjeler, shunter, 
pumper etc. 800.000 3.800.000 

7.1.2 Alternativ 2 

Vannbåren oppvarming kombinert oljekjel og varmepumpe 

Kode Kostnadsbærer Enh. Mengde Pris Delkost. Sum 

32 Distribusjonsnett kr/nr' 10.000 350 3.500.000 

32 Energibrønner m 5650 150 847.500 

32 Komplett fyrrom 
inkl. kjeler, VP, 
shunter, pumper etc. 900.000 5.247.500 

7.2 Årlige energikostnader 

For dette bygget vil det forbrukes både olje og elektrisk krafu 
Oljekje vil fungere som en full "backup" som om nødvendig kan dekke hele byggets 
varmebehov alene. 
Ved å koble k j e l e a n l e g g å  denne måten vil man kunne velge en tariff på den 
elektriske kraften til v a r p u m p _ n ,  til langt lavere pris enn ellers. 

El-tariff med momentan utkobling kan da velges. 

Gjennomsnittspris, Uprioritert kraft: 
Gjennomsnittspris, Olje: 

0,30 kr/kWh ( inkl. overføringsavgift). 
0,50 kr/kWh (kjelevirkningsgrad er medregnet). 

(energiprisjusteres for hvert enkelt bygg. Bruk NORD POOL som kilde. 
Husk å ben.ytte riktig tariff i hvert enkelt tilfelle. 
Eks.: Ved uprioritert kraft(Okt.00): Strøm 11,2 øre/kWh +avgift +ca 2 øre/kWh til 
nettleverandør+ effektledd+ mva. 
Dvs. uprioritert kraft ca. 0,30 kr/kWh, prioritert kraft ca. 0,50 kr/kWh) 

*************************************************************************** 
-119- 



V armepumpeveileder KAP 15 
*************************************************************************** 

7.2.1 Alternativ 1 

Type Effekt- Energi- Energibruk Olje-Æl. Sum (kr) 
dekning dekning kostnad 

Oljekjel 100% 100% 832.041 0,50 kr/kWh 416 021 

416 021 

7.2.2 Alternativ 2 

Type Effekt- Energi- Energibruk Olje-ÆI. Sum (kr) 
dekning deknina kostnad 

Oljekjel 100% 13.8% 115.236 0,50 kr/kWh 57 618 

VP 29% 86.2% 238.935 0,30 kr/kWh 71 681 

129 299 

d å  utnytte "gratis" kjøling fra varmepumpen vil ytterligere besparelser oppnås. 
ldette tilfelle utgjør det 23 500 kr/år. 

Energikostnaden er redusert med 810.000 kroner per år ved å benytte v a r m e p u e  i tillegg til 
oljekjel. Alle kostnader og besparelser er beregnet ut i fra en varmepumpe på 200 kW med 
effektfaktor G,0. Hvis disse forutsetningene ikke oppfylles, vil kostnader og besparelser 
ikke medføre riktighet. 
Vurdering av dette kan betraktes i følsomhetsanalysen (kapittel 8). 

7.3 Investeringsanalyse 

7.3.1 Årskostnader 

Økonomiberegninger for varmepumpeprosjekter 

Alle investeringer som gjøres innen vannbåren varme, her under installasjon av varmepumpe, 
må være lønnsomme på kort eller lengre sikt. 

Alle investeringer innen vannbåren varme og varmepumper får økonomiske konsekvenser. 
For å kunne vurdere ulike tiltak mot hverandre må det beregnes om tiltakene er lønnsomme, 
og hvor lønnsomme disse er. Det er viktig at alle reelle kostnader blir medtatt i de ulike 
alternativ, for varmepumpe installasjoner er det viktig at kostnadene for lavtemperatur system 
blir medtatt, økte FDV kostnader og all kostnader i forbindelse med styring, overvåkning og 
regulering. Videre må det også medtas økonomiske konsekvenser for alle fagområder, 
bygningstekniske og elektrotekniske anlegg. 
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Modell for årskostnadsberegninger. 

Med årskostnad mener vi at de samlede kostnader for et prosjekt fordeles over hele levetiden 
med faste og like store årlige beløp. Det vil si at både kapital kostnader, forvaltningskostnader 
og driftskostnader sees i sammenheng og ikke hver for seg. 
I NS3454 er det satt opp hvilke poster som skal inngå i en fullstendig årskostnad. 

Det er viktig at de ulike alternativ sammenlignes ut fra like forutsetninger, dvs. at alle priser 
er oppgitt med samme avgifter, og at eventuelle bidrag og støtte er medtatt i beregningen. 
Videre må det benyttes den aktuelle levetiden for valgt teknologi i den grad dette er kjent eller 
kan antas med rimelig sikkerhet. 

Årskostnaden brukes til å se på lønnsomheten for investeringen. 

Følgende levetider kan normalt benyttes: 

Bygninger, bygningsmessige arbeider 
Utvendige og innvendige rør 
Roterende utstyr og maskiner 
Automatikk 
Vannbårent varmeanlegg 
Elektrisk varmeanlegg 

40 år 
40 år 
15-20 år 
I 0-15 år 
30 år 
20 år 

For et varmepumpeprosjekt hvor tilleggsinvesteringen er en kombinasjon av komponenter i 
et vannbårent varmeanlegg og maskiner, kan vi benytte 20 år som et veiet gjennomsnitt av 
levetidene for det enkelte utstyr som her inngår i den samlede investeringen. 

Kalkulasjonsrente: 

Ved Lønnsomhetsberegninger brukes ordet kalkulasjonsrente. Kalkulasjonsrenten kan brukes 
på to måter: 

Som mål for forrentning( avkastning) på investert kapital. 
Ved omregning av beløp i tid, det vil si både framtid og fortid. 

Kalkulasjonsrenten avtales med byggherren i hvert enkelt tilfelle, men er her valgt til 7%. 

Prisstigning: 

Prosentsats for prisstigning avtales med byggherren 
Er her satt til O % 

Energipriser: 

Energiprisen vurderes spesielt i hvert enkelt tilfelle. Her må det også vurderes energiprisenes 
utvikling, hvordan energiprisen utvikler seg iforhold til generell prisstigning. 
Rea/prisstigning på energi menes prisstigning i tillegg til generell prisstigning/inflasjon. 

Energipris spesielt på elektrisk energi bør gjennomgås med byggherre for å få fastlagt 
gjeldene avtaler. 
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For beregninger nedenfor gjelder: 

2A 
2B 
K 
I I 
12 
a 
E 
FD 

Alternativ Varmepumpe/oljekjel uten offentlig tilskudd. 
Alternativ Varmepumpe/oljekjel med offentlig tilskudd. 
Årlige kostnader 
Merkostnad installasjon (uten støtte) 
Merkostnad installasjon (inkludert forventet støtte) 
Annuitetsfaktor 
Årlige energibesparelse 
Forvaltning og drift. 

Kalkulasjonsrenten velges lik !7%, og levetid på 120 år. Det gir en annuitetsfaktor lik a= 
0,0944. Årskostnad regnes ut etter K = E - I*a - FD. 

Alt. Type I * a (kr) E (kr) FD (kr) K (årlig kostnad) 

2A Varmepumpe 136 634 310 217 20.000 153 583 

2B varmepumpe 108 316 3 IO 217 20.000 181 901 

En investering er lønnsom når årskostnaden er positiv. Det vil her si at installering av 
varmepumpe medfører lønnsomhet. 

7.3.2 lnntjeningstid 

(Renten er medregnet i beregningen.) 

2A 
2B 

Varrnepurnpe/oljekje] uten offentlig tilskudd. 
Varrnepurnpe/oljekjg] med offentlig tilskudd. 

Alt. Type Merkostnad ved Energibesparelse Merkostnad Inntjeningstid 
alternativ. 2 (kr) ved alternativ 2 (kr) for FDV (år) 

2A Olje og VP I 447 500 310 217 20 000 6,3 

2B Olje- og VP I 147 500 310 217 20 000 4,8 

Det er medtatt besparelser ved kjøling i inntjeningstiden. 
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a.FØLSOMHETSANALYSE 

Følsomhetsanalyse er et godt hjelpemiddel for å vurdere lønnsomheten i et mulig prosjekt. 
Viktige faktorer som påvirker lønnsomheten varieres etter tur for å se hvordan dette slår ut for 
årskostnaden og eventuelt energisparekostnad (ESK). Sistnevnte fås ved å beregne årlige 
kapitalkostnader pluss driftsutgifter delt på årlig energibesparelse i kWh/år: 

ESK = I*a/E + FD/E 

For vårt tilfelle blir energisparekostnaden henholdsvis 

ESK I = 136 634/530.08 l + 20.000/530.08 I = 0,30 kr/ kWh (uten offentlig tilskudd) 

ESK2 = I 08 316/530.081 + 20.000/530.08 I = 0,24 kr/ kWh (med offentlig tilskudd) 

0,8 

0,1 

-- Energibesp . 

...... Rente 

- -Leve t id  

.... Mer investering 

- - F D V  

-75 -50 -25 0 

Prosent 

25 50 75 

Figur 8.1 Følsomhetsanalyse 

Figuren over tar utgangspunkt i en investering uten offentlig tilskudd. 

Figur 8.1 viser resultatet for følsornhetsanlalyse. Ut fra denne ser man følgende : 

Det skjer relativt lite med Lønnsomheten dersom investeringen endres eller om renten går opp 
eller ned. 
En endring av levetid vil påvirke Lønnsomheten mye. 
Lønnsomheten endres svært mye ved en endring i energimengde. 

Som angitt tidligere er det viktig at man har riktige energimengder som utgangspunkt for 
energispareberegningene ved bruk av varmepumper, og at man benytter riktige 
driftskostnader. 

NB Det må bemerkes at det i eksempelet har korrigert det totale energiforbruket ved å 
nøye å ta  hensyn til driftstider og mulige internlaster. 
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16. Henvisninger 

/1/. Varmepumper - Grunnleggende varmepumpeteknikk 

STF84 A97302. 4. utgave, februar 1997 
SINTEF Energiforskning AS, Avd. klima- og kuldeteknikk 

/2/. Varmepumper- Bygningsoppvarming 
STF84 A97303. 3. utgave, februar 1997 
SINTEF Energiforskning AS, Avd. klima- og kuldeteknikk 

/3/. Varmepumper - Varmeopptak fra naturens varmekilder 
PRENØK-blad 3.4 
Skarland Press AS 1999 
VVS-bransjens håndbok i vannbåren energi 

/4/. Varmepumper- grunnlag 
PRENØK-blad 4.7 
Skarland Press AS 1999 
VVS-bransjens håndbok i vannbåren energi 

/5/. Kompressorer i kulde- og varmepumpeanlegg 
PRENØK-blad 4.15 
Skarland Press AS 1999 
VVS-bransjens håndbok i vannbåren energi 

/6/. Norsk Kuldenorm 
Kuldehånbok 2000 
Skarland Press AS 2000 
VVS-bransjens håndbok i vannbåren energi 
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