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1 Innledning

Dennerapportener skrevetfor SpitsbergenTravelAS i forbindelsemed deres søknad til
Svalbard Miljtztvernfond. Søknaden omhandler midler for innstallering av anlegg for
sentraldrtftskontroll,ogsa kalt SD-anlegg,i deres hoteller.

Rapportentar for seg teoretisk innsparingog de miljømessigefordeleneved å installere
et SD-anlegg.Deretterer det gjennomførten studiefor å tolke tallenefor reelt forbruk opp
mot dette.Til slutt vil det bli satt opp et miljøregnskapog en lønnsomhetsberegningsom
søker å belyseeffektenav tiltaket pa lang sikt. Resultatetblir presentertsom en
nàverdiberegningav innvesteringenog årlig besparelsei CO2—utslipp.

2 Bakgrunn og teori

2.1 Kort om anlegg for sentral driftskontroll

Sentraldriftskontroller et digitalt systemsom overvåkerog styrerde tekniske anleggenei
et bygg. Gjennomen PC eller en internettsidemed innloggingkan driftspersonellga inn
og fa detaljert informasjonom tilstanden i anleggetsamt endre parameterefor automatisk
regulering av altfra temperatur og trykk til luftmengder og iysstyring.

Gjennomprogrammeri SD anlegget er det dermedmuligå reguleredriften av anlegget
slik at det tilpasses behovet til brukerneav byggetutena sløse med energi. Et annet og
viktig aspektved sentral driltskontroll er mulighetenfor bedre overvåkningav bàde
tekniskeinstallasjonerog bygninggenerelt. Det er muligå legge inn varsler for apne
vinduer kombinert med lav utetemperatur, tette filter i ventilasjonsanlegg, frostfare eller
andre unormaleverdier.

2.2 Sentral driftskontroll montert hos Spitsbergen Travel

Omfang og fremdrift:
Det er montertSD-anlegg i RadissonBlu Polar Hotell,Polarsenteretog Spitsbergen
Travel Hotell/Funken. I opprinnelig plan fremlagt SvalbardMiljøvernfonder også Brakke
1,2 og 3, Stormessaog Sjølageret tatt med. Dennedelen av prosjektet er trukket ut som
følge av tekniskeforhold i byggeneog manglendeinnsparingspotensialforbundet med
løsningenskissertav GK. Kostnadenforbundetmeddisse byggene representerte rundt
5,9 %av tilbudets totale kostnader og er såledesen litendel av prosjektet.

Arbeidetmed á installereSD-anlegg i RadissonBlue Polar Hotellble påbegynt høsten
2011og ferdigstilt oktober 2012. l Polarsenteretog Funkenble anlegget monterti
periodenmellomjanuar 2013 og oktober 2013.

Teknisk utforming:
Anleggetsom er montert har følgende funksjoner:

- Registrering og regulering av romtemperatur basert på tilstedeværelse enten
gjennom nøkkelkortbryter eller bevegelsessensor

~ Lysstyring basert på nøkkelkort eller bevegelsessensor
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- Registreringav àpnevinduer og nedreguleringav radiatorerved ápne vinduer
- Registreringav trykkfall over ventilasjonsfilter
- Registrering av temperatur pa tilluft og avtrekk i ventilasjonsanlegg
- Registreringog reguleringav temperaturerI varmeanlegg

Anleggeter montert i hotellrom,konferanserom,restauranter,treningsromog møterom.
Det er gjort enkeltevariasjonersom tar hensyntil tiltenktbruk og teknisk utførelse pá
eksisterendeanlegg.

I RadissonBlu Polar Hotellble anleggetmontert som beskreveti tilbud vedlagt
opprinneligsøknad. I Polarsenteretog SpitsbergenTravelHotellble det montert
nøkkelkortbryterl stedetfor bevegelsessensor.Detteer kommuniserttil l\/liljøvernfondet
gjennom mail fra Trygve Steen 17. januar 2013, og godkjent av Trine Krystad i mail 18.
januar.

Innsparingspotensial

Deter valgtàse pà tre aspekterhvor det monterteSD~anleggetbidrartil redusert
miljøbelastning i Spitsbergen Travel sine lokaler.

» Reduksjon av energiforbruk gjennom lys- og temperaturstyring
- Reduksjonav energiforbrukgjennommerøkonomiskdritt
- Grunnlagfor videre tiltak

2.3.1 Reduksjon av energiforbruk gjennom lys- og temperaturstyring

Jevnere regulering:
Før sentral driftskontroll ble installert ble temperaturen i rommene justert ved hjelp av
termostatermontertpà radiatorene. Dettega dàrlig regulering,og har utålmodige gjester
satte termostaten pà maks for á fa det varmere tok det mange timerfør temperaturen i
rommetble så høy at termostatenstengte igjen. Dersomgjestenehadde vært ute pà tur,
førte dette ofte til at temperaturenble sà høy at det var nødvendigà lufte med vinduer. En
slik ujevn regulering av temperaturen fører til unødig forbruk av varmeenergi.

Med SD anlegg kan gjesten stille inn temperatureni rommet i stedet for à regulere
termostaten direkte. Driftspersonell bestemmer en fast "middeltemperatur", og gjesten
kan regulere rommet pluss/minus tre grader i forhold til denne. Dette gjør at temperaturen
holdes mye mer jevn og det sløses mindre medvarme gjennomoverdreven lufting.

Nattesenkning av temperaturen:
Nattesenkninger som regel den enkleste og rimeligstematen à senkeenergiforbruket i
en bygningpà. l motsetningtil butikker, restauranterog kontorerer dette vanskelig i et
hotell. Det er installerten mulighet for à legge inn temperatursenkningnår gjester ikke er
til stedet rommet.Per i dag regulerestemperaturenned til 19 “C i perioder hvor
nøkkelkort ikke star i bryteren eller det ikke er bevegelse i rommet. Spitsbergen Travel
Hotell holder helt stengt i en lengre periodegjennomvinteren. l denne perioden senkes
temperaturen i rommene ytterligere fora redusere energiforbruket.
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Lysstyring:
Ved hjelp av bevegelsessensorerog nøkkelkortbryterestyreslyset i hotellrommeneslik at
minimalt med lys vil være pà nàr gjestene er borte fra rommet.

2.3.2 Reduksjon av energiforbruk gjennom mer økonomisk drift

SD-anleggetregulererog overvåkertemperaturerog trykkforholdi byggenesventilasjons~
og oppvarmingssystemer.Dettegir grunnlagfor mer økonomiskdrift gjennomfølgende
forhold:

- Temperaturmàlingpà tilluft, avtrekksluftog inntaksluftgir grunnlagfor à vurdere om
varmegjenvinningenfungerer som den skal. Eventuellekstra oppvarmingav
ventilasjonsluft vil føre til svært høyt energiforbruk.

- Overvåkningav trykkfall over ventilasjonsfiltervarslerdersomfilter er gàtt tett før
tida. Dettesikrer at det ikke brukes merenergi til vifter enn nødvendig.

- Reguleringav tur»og returtemperaturpà varmeanleggetgir bedredriftsforhold for
pumper og sørger for lavere returtemperatur til fjernvarmenettet. Lavere
returtemperaturtil fjernvarmenetteter viktig for àreduserebehovetfor
pumpeenergiog for àutnyttefjernvarmenettetoptimalt.

2.3.3 Grunnlag for videre tiltak

3
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Energiøkonomiseringi bygningerkan ofte være uoversiktlig.Det er ofte sfor forskjell
mellomforventet bruk og reell bruk. Detkan ogsåvære konstruksjonsfeil,bàde i tekniske
og bygningsmessigeanlegg som pávirker resultatet.Ved rehabiliteringvil filtakfor
energiøkonomiseringofte være lønnsomme,mendette forutsettergod kjennskaptil
bygningenesfunksjon. Et anleggfor sentraidriftskontroll,som brukes aktivt, er et svært
nyttig redskapfor à skaffe oversikt over energibruken,og bestemmehvor det er mest
effektivtà sette inn tiltak.

Miljøregnskap

Som det gàrfrem av ovenståendeer det mangeaspekterved installeringav SD anlegg
og energiøkonomisering som ikke er sa lette à tallfeste. l dette kapittelet er kun verdier

som er antatt som sannsynligetatt med. Miljøeffektersomfølge av kapittel 2.3.2 og 2.3.3
har svært stort potensial, men er tilnærmet umulig à kvantifisere.

Historiske verdier

Det er hentet inn verdier for energiforbruk,utetemperaturog antall overnattinger pà
hotellene. Analyse av tallene har vist at det har vært vanskelig à konkludere noe ut fra
disse. Verdieneer presentert som grafer i
Figur 1 og Figur 2.

Som det kan lesesav Figur 1 sà følger ikke forbruketav fjernvarmeantallet overnattinger.
Dengjennomsnittligeutetemperatureni periodenvarierermed mindre enn 3,6 % og kan
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ikke forklare variasjonen i forbruk av fjernvarme, Dette er underlig da flere gjester
automatiskfører til større forbruk av varmtvannog lufting.

Forbruket av elektrisk strøm er mer stabilt. Ser man pà forholdet for Poiarsenteret og
Polarnotelleter det likevel ikke konsistentnok til at noekan konkluderes.Stabiliseringen
av forbruket fra og med 2011 kan tolkes som en reduksjon i forhold til antall gjester men
det er ikke mulig à si noe sikkert om dette. For Spitsbergen Hotell er forbruket mer
konsistent, men likevel ikke nok til à kunne tallfeste en eventuell reduksjon som følge av
installeringav SD-anlegg.Driftskontrolleni SpitsbergenHotellble dessutenmontert i
løpet av 2013 og den fulle effekten av anlegget ser man ikke føri 2014.

Energiforbruk Antallsolgte rom
[kWh]

3000 000 ~~~~—- f ''''''' —— 40 000

2 500000 ~ ~~~=x~~ ——~ —T* 35 000

30 000

2 000 000 — 25 000

1 500000 'w -~———~——T~—~—————————r———~———————————————————~~ 20 000

1000 000 r ~ 15 000
10000

500000 S000

~00 — i i . i r -00
2009 2010 2011 2012 2013

Forbruk fjernvarme [kWh] —-Temperatur[gradt1mer(h*dTJ]

—-Antall solgte rom

Figur 1: Forbruk fjernvarme og antall gjester
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Energiforbruk Amen
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Figur 2: Slrnntiorbruk ogantall gjester” 7

3.2 Vurdering av reduksjon som følge av erfaringstall og vurderinger

3.2.1 Strømiorbruk

TabellA i NS3031 'Beregningav bygningersenergiytelser-Metodeogdata" - norsk
standardforàvurdereenergiforbruki bygninger,oppgirnormaleverdierforenergibehov
til belysning. For hoteller oppgis det at et normalt forbruk er 47 kWh/(m2*ér). Dersom det
installeresstyringssystemlor lysbasertpà tilstedeværelseoppgirstandardenat
energibehovettilbelysningkan reduseresmed20%.

Resultatetkanseesl Tabell1:

Tabell 1: Rrzduksgonav energiforbruktil belysning

Polarhotellet Polarsenteret Spitsbergen Summert:

Hotell

Areal [m2] 3070 2000 4 400 9470
Strwmforbruktil lys
[kWh/àr] 144 290 94 000 206 800 445 090
Reduksjon [kWh/àr] 28 858 18 800 41 360 89018

Som tabellenviserer anslàttreduksjoni energiforbruktilbelysning89000kWh/àr.
e (to)
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3.2.2 Forbruk av fjernvarme

Ut fra erfaringstall,innsamlededata og teori er det gjort et forsøk pa à vurdere
reduksjonen i energibehovet til oppvarming.

Ut fra antall overnattingerog antall rom tilgjengeligantasdet at rommeneer leid ut cirka
56 % av alle døgn i áret. Nàr et hotellromer leid ut, antasdet at gjesten/etilbringer i snitt
10 timer pà rommetper døgn. Detteinnebærerat rommeneer beboddrundt23% av
tiden. Før SD-anleggetble montertvar temperaturenkonstant21-22°C enten gjestenvar
der eller ikke. Ná senkestemperaturenmed to grader til 19“Cl perioderhvor rommet
stàr tomt. Det antasat hotellrommeneopptar rundt 70 % av hotellbygningene.

Fjernvarmebenyttestil oppvarmingav rom, ventilasjonsluftog tappevann.Forbrukettil
tappevann er anslått ved hjelp av NS 3031som oppgir dette til a være 30kWh/mzár, Det
er tatt utgangspunkt i energibehovet for hotellene i 2010 og energibehovet til tappevann
er deretter trukket fra det totale forbruketfor àfinne energibehovettil oppvarmingav
ventilasjonsluft og radiatorvarme. Resultatet er vist i Tabell 2.

 

Tabell 2:Anslàtt energibeliov fil oppvarming

Polarhotellet Polarsenteret Spitsbergen Hotell Summert:

Areal{m2} 3070 2000 4 400 947o_
Forbruk fjernvarme

[kWh/år] 774 230 263831 1 111 996 2 150057

Forbruk fjernvarme til
varmtvann[kWh/ér] 92 100 60 000 132 000 284100
Forbruk fjernvarme til
oppvarming [kWh/år] 682 130 203 831 979 996 1 865 957

Pâ Svalbarder det behovfor oppvarminggjennom hele áret. Detteforenkler beregningen
ved at oppvarmingsbehovetblir en lineærfunksjon som følge av differansenmellom
innetemperaturog àrsmidletutetemperatur.Gjennomsnittligutetemperaturi 2010var
-4,1°C og antatte innetemperaturerer 21 og 19grader ved henholdsvistilstedeværelse
og tomme lokaler.
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Sannsynlig reduksjon i energiforbruk som følge av montert SD-anlegg blir da:

(19—21)
25,1 = 80 140 kWh/årQi-ctz= QmtiX "ram X (1 " Um) ><

QM, = anslått reduksjon i energiforbruk fjernvarme
Q,.,,,¢= anslått energiforbruk til ventilasj ons - og radiatorvarrne
'r7,.o,,,= anslått andel rom med montert ternperaturregulering

Vim = artslått tid med tilstedeværelse i hotellrom

Det understrekes at dette er en grov vurderinga. Det er likevel vurdert at den gir et korrekt
bilde av innsparingspotensialet for hotellene. A gjøre en mer nøyaktig vurdering vil kreve
svært mye arbeid og ikke være hensiktsmessig i denne sammenhengen.

3.3 Reduksjon i CO2 utslipp som følge av tiltaket.

Som vist i kapittel 3.2 er sannsynlig reduksjon i energiforbruk rundt 89 000kWh strøm per
àr og 80000 kWh fjernvarme per àr.

Longyearbyen Lokalstyre oppgir at kraftverkets àrlige forbruk av kull og diesel i2009lå
pà 26600tonn kull og 876 tonn diesel (Forvaltningsrevisjon, Kraft og varmeproduksjon
2009).Forbrenning av kull gir cirka 3 tonn CO2 per tonn kull mens forbrenning av diesel
gir cirka 2,27 tonn CO2 per tonn diesel. Dette innebærer et utslipp pà totalt 82000 tonn
CO2.

I samme periode oppgir Lokalstyret at det ble produsert 41,7 GWh elektrisitet og 68 GWh
varme. Ifølge Lokalstyrets driftspersonell er det behovet for strøm som bestemmer
effektleveransen fra kraftverket. Dette innebærer at reduksjon i forbruk av fjernvarme har
en begrenset miljøeffekt da varmen trolig vildumpes i fjorden hvis ikke den brukes i
hotellene. Som en følge av dette er det valgt à vurdere utslippene som følge av produsert
og forbrukt strøm.

Energiverket leverer 41,7 GWh elektrisitet og slipper ut 82000 tonn CO2.Ifølge
konklusjonen i forrige avsnitt gir dette cirka 1,9kg 002 per kWh strøm. Dette innebærer
at reduksjonen i energiforbruk til belysning gir en reduksjon pà 169 000 kg CO2 mens
reduksjonen i forbruk av fjernvarme trolig gir en svært liten reduksjon i utslipp av CO2.
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4 Lønnsomhetsberegning

Det er tatt utgangspunkti lnvesteringskostnaderog àrlige besparelserog gjennomførten
nàverdianalyse.lnvesteringskostnadeneer følgende:

Kostnader:

Egeninnsats: 540000 kr

GK 1 900000 kr

Sweco 372 000 kr

Summert: 2 812 000 kr

Kravettil avkastning er satt til 8 % og levetid for anleggeter satt til 15 ar. Meden
strømpris pa 1,52kr/kWh og pris for fjernvarmen pà 0,39 kr/kWh blir total àrlig besparelse

rundt 166500kroner.Vedlikeholdskostnaderfor SD ~anlegget er satt til 90O00kroner
per àr.

Beregninger gir følgende nàverdier for investeringen:

Uten tilskudd fra Svalbard «2157200
Miljøvernfond

Med tilskudd fra Svalbard »1657 200
Miljøvernfond

Paybacktime eller tilbakebetalingstider en mateà vurdere hvor lang tid det tar før
investeringener nedbetaltmed gitte forutsetninger.Det er brukt sammeforutsetninger
som for nàverdiberegningenog resultatetviser at kravet til avkastning(8%) er større enn
besparelsen. Dermed blir tilbakebetallngstiden uendelig.

5 Drøfting

l kapittel 3 og 4 vurderespotensialetfor energi-og økonomiskbesparelse.Verdienesom
kvantifisereser verdier som det har vært mulig à sannsynliggjøre.Dettevurderesà kun
vaereen del av anleggetspotensialpà lang sikt. Bedredrift og vedlikeholdsamt mindre
arbeidfor vaktmestervil trolig føre til bedreøkonomipa lang sikt. SD-anleggetvil ogsá
danne et uvurderlig grunnlagfor fremtidigetiltak samtidigsom det kan brukesfor à
bevisstgjørehele organisasjonenom energiforbruket.

Dennegative náverdien i kapittel4, som i praksisviser at prosjektet er gàtt med tap, vil bli
snudd til en positiv investeringdersom anleggetsparer SpitsbergenTravel for over 250
000 kroner per àr i tillegg til det som er skissertover. Dette forutsetter tilskudd fra
Svalbard Mlljøvernfond.250000 kronerper àr er svært mye, men ikke usannsynlig.
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Konklusjon

Anleggetfor sentraldriftskontrollsom er monterti SpitsbergenTravel sine lokaler er et
godt egnet verktøy for drift, vedlikeholdog analyseav de tekniske instaltasjonene.Dette
representerer et stort potensial for energiøkonomisering og lønnsom besparelse men har

vært vanskelig à kvantifisere.

Analyseav historiskedata har ikke avdekketnoentrend i reduksjonav energiforbruksom
er muligàkvantifisere.Dettekommertrolig av tilfeldigheter,endret bruk som følge av
flere gjester og det faktum at anleggenei Funkenog Polarsenteretikke har vært i drift et
helt àr enda.

Sannsynligminimum miljøgevinster trolig en reduksjonpà 89 000 kWh strøm og 80 000
kWh fjernvarme. Dette medførertrolig en reduksjoni utslipppà rundt 169000 kg CO2.

Nàverdiberegningerviser at med støttefra SvalbardMiljøvernfondvil nàverdienav
investeringenvaererundt -1 650 000 kroner. Enàrlig innsparingut over reduksjon i
energiforbruk mà være pà mer enn 250 000 kr for at investeringen skal gi den

avkastningen som er ønsket. Om dette er mulig avhenger i veldig stor grad av hvordan

SpitsbergenTravel benytter seg av SD-anleggeti videredrift.
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