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Scandic Airport Flesland
• Hotellet ble offisielt åpnet 4. april 2017.

• Oppgaven for Ove /Fondenes VVS : Bygg og design energisentralen – lag et godt 
anlegg. Betonmast AS (inkl. underentreprenører) bygget resten. Prising av 
prosjekteringstjenester hos hver underleverandør.

• Oppgaven for Asplan Viak: Dokumentere brønnparkens kapasitet til varme og 
kjøling over tid.

• Huseier (BGO eiendom AS) er også energileverandør (varme- og kjøling) til 
hotellet. 

• Scandic leier bygget og betaler for brukt energi (60 m2 solfangere til tappevann –
ca. 200 kWh/dag i april/mai, varmepumpe og frikjøling).

• Dimensjonert etter byggets kjølebehov. 

• Uttak av varme er høyere (ca. 10 ganger) enn tilbakeføring av varme (frikjøling), 
dvs. at det er vanskeligst å dekke kjølebehovet i år (første driftsår). 
Varmepumpene startet opp i november 2016 (i siste del av byggeperioden).



Scandic Airport Flesland
• Varmepumpe: 4*80 kW = 320 kW 

• 2 trinn på hver varmepumpe, totalt 8 trinn  Veldig fin «trinning» som gir 
høy årsvirkningsgrad

• 50 energibrønner som er 200 m dype (1 mil med brønn – ca. fra Flesland 
til Bergen sentrum)
• Dobbel U-kollektor (4 mil med kollektor – ca. 40000 liter med kollektorvæske  

i systemet – brønner og rør). Enorm momentaneffekt i sirkulert væske.

• Spisslast fra BKK Fjernvarme

• Effektbehovet til kjøling er ca. 600 kW.  380 kW av dette kan dekkes med 
frikjøling. Har adiabatisk kjøling som «kjølespisslast» til august i tilfelle 
med lang og varm sommer. 

• 12 C fra brønnene ut i ventilasjonssystemet (dimensjonerende)  - ingen 
vekslere mellom brønner og aggregat.

• Hotellet har kjølebehov ved en utelufttemperatur på 14 C



Brønnplassering

• Plassert ut i fra 
areal tilgjengelig

• Brønner innendørs 
pga. 
reguleringsplan 
(mulig ny vei)

• Foretrekker å ha 
brønnene ute (pga. 
tilgang)

• Varme og kjøling
• Testbrønn for 

termisk responstest



SPISSLASTVarmt vann

Levert frikjøling

Levert varme

COP  4,5



Teknisk rom – legg merke til nyvasket gulv

Automatikkskapet

Hovedtavle for 
teknisk rom



Teknisk rom – legg merke til nyvasket gulv



Samlestokk 1 inne og 2 ute. 16+17+17 brønner til hver samlestokk
Vakumutlufter for å fjerne luft i rørsystemet. 



Teknisk rom – sirkulasjonspumpene (tvillingoppsett) til frikjølingen. Det er kun disse 2 
sirkulasjonspumpene som brukes til å levere kjølingen til hele hotellet. Pumpeeffekt_maks=15 kW 
(frekvensstyrt). Minimum – 30% vannmengde, pumpeeffekt=800 W  gir god kjølevirkningsgrad



Solfangere – 25 paneler med vakumrør, har levert 17 % av energien til 
tappevann i mai måned. 



Varmtvannsberedere til solfangere og varmepumpe (til venstre), fjernvarme (til høyre)
For- (til ca. 52 grader C) og ettervarme



• Grunnlag

• Energi- og effektberegninger varme og kjøling, evt. driftsdata for 
eksisterende anlegg

• Resultat fra termisk responstest (TRT)

• Anleggets kompleksitet

• Ønskemål og profil i prosjektet – grønne tak vs tørrkjølere 

• Praktiske forhold (tomt, areal, løsmasser, kvikkleire, fremdrift i 
byggeprosjektet, økonomi mm)

• Tverrfaglig og godt samarbeid er avgjørende 

• Viktig å få med grunnvarmeanlegget i tidlig fase! 

Dimensjonering av grunnvarmeanlegg 
for varme og kjøling



Dimensjonering av grunnvarmeanlegg 
for varme og kjøling
• Hensikten med energibrønner er å redusere driftsutgifter.
Energibrønn, ikke effektbrønn

• Samtidighet
• Varmeanlegg: 50-60% er normalt
• Kjøleanlegg: Må ta høyde for 100% samtidighet

• Overdimensjonering av varme- og kjøleeffekter (i alle ledd… -
«alle tar i»…. renters renter)
• Dyre installasjoner
• Dyr brønnpark
• (Evt. lave / høye brønntemperaturer)

• Generelt om dimensjonering – effekter, energi og samtidighet –
energi og effekt fra brønner – variasjon gjennom fyrings- og 
kjølesesong (reguleringsutfordring). Forstå dette!



Utetemperatur – uke 18
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Driftsdata fra Scandic Flesland Airport 



Inngående kollektorvæske fra brønnpark – uke 18.
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Driftsdata fra Scandic Flesland Airport 

Tilført uke 18 2400 kWh

Uttak uke 18 13042 kWh





Utfordringer 
• Teknisk kompetanse (i alle ledd)

• Savnes bra beskrivelse.

• Energidata – grunnlag for dimensjonering av 
energibrønner. 

• Ansvar for energiberegninger???  «- Passivhusevaluering 

er utført i en tidligere fase av prosjektet, vi kan ikke ta noe ansvar for at 
dette samsvarer med det reelle energibehovet, dette er ikke en del av vårt 
oppdrag».

• Nye krav i TEK! 



https://dibk.no/byggeregler/tek/3/14/14-2/

https://dibk.no/byggeregler/tek/3/14/14-2/


Levert varme hittil i år (1. januar -2. mai) 
er 670 200 kWh 
– fakturerer etter dette

Beregnet levert fra energibrønner og varmepumpe:
• Varme: ca. 875 000 kWh/år 
• Frikjøling: ca. 85 000 kWh/år

Levert frikjøling ca. 15. april-15. mai er 
7200 kWh

Trend: Større varme- og kjøleleveranser enn 
beregnet? (..for lite data til å si noe sikkert.)



Ting som kan gå galt.. 

• «Stor VP» i etterhånd

• Missmatch mellom brønnpark – varmepumpe
• F.eks. sirkulasjonsmengde i brønner og over fordamper i 

varmepumpen. Må passe sammen.

• Dimensjonering basert på ekstrapolering av 
beregninger – ikke lineært 

• Hvordan koble systemet sammen?

• Feilinnregulering 



Konklusjon- hva skal til for å lykkes?

• Dimensjoner varme- og kjøleanlegget nøkternt. 

• Energibrønn – ikke effektbrønn.

• Tverrfaglig og godt samarbeid er avgjørende – SD-anlegg (sentral 
driftskontroll), varmesentral og geologi

• Tidlig inn i planleggingen for å vise konsekvensen av store effekter mht. antall 
brønner

• Viktig å forstå samspillet brønnpark og varmepumpe og energibehovet. Liten 
varmepumpe er ok så lenge brønnparken er stor nok til å dekke 
energibehovet. 

• Beskrivelse og dokumentasjon av anlegg. 

• Oppfølging av drift med testing og justering av anlegget



Konklusjon- hva skal til for å lykkes forts.?

• Overordnet ansvar for at anlegget fungerer som det skal!

• Overføring fra prosjektering til bygging, fra bygging til drift.

• Oppfølging, oppfølging, oppfølging (..av kompetent og dedikert 
personell..)

Forstå fullt ut hva som skjer – opplæring, opplæring, opplæring 
Eller ikke endre på noe – «se, men ikke røre».

• Godt og etterprøvbart regelverk – TEK (som stiller krav også på reel drift ?)



Hovedkonklusjon

Gode anlegg er lønnsomt 



Takk for oppmerksomheten! 

Henrik Holmberg - Asplan Viak AS
Henrik.holmberg@asplanviak.no
Tel: 95749363

Ove Sivertsen - Fondenes Rørlegger AS
ove@bfondenes.no
Tel: 48007545

mailto:Henrik.holmberg@asplanviak.no
mailto:ove@bfondenes.no


Stål+HX35=dårlig!

Rustutfellinger
Anlegget er 6 år gammelt

Plast er ok


