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Indledning 

Denne rapport omhandler en energianalyse foretaget hos Kirkeministeriets ser-

verrum placeret i kælderen på Frederiksholmskanal 21, København 

Rapporten har fokus på at skitsere optimale, men samtidig realistiske energifor-

bedringer i forbindelse med kølingen i af serverrummet.  

 

Data er baseret på besøg i serverrummet samt oplysninger fra bl.a.  

Preben Nielsen service afdelingen og it controller Thomas Lia.  

Resume 

Efter gennemgang kan det konstateres, at kølingen af serverrummet kan energi 

optimeres. 

De primære faktorer der med fordel kan ændres er følgende: 

• Opdeling i kolde og varme zoner eller server racks med rear door coo-

ling. 

• Opgradering og justeringer af det eksisterende køleanlæg. 

• Etablering af større indirekte frikøling. 

• Mulig etablering af fjernkøle forsyning fra Københavns energi.  

 

Nærværende rapport har opstillet et forslag til ændring af kølesystemet til Kir-

keministeriets serverrum.               

 

Opsummerer af resultaterne ved mulig omlægning af køleanlægget. 

 

Det skal bemærkes at ændring er nødvendig hvis udstyret skal tilkobles fjernkø-

ling fra Københavns Energi (KE). 

 

Forbrug køl nuværende 68.700 kWh 
    
Forbrug køl optimeret 55.700 kWh 
    
    
Besparelses potentiale 13.000 kWh/år 
    
Besparelses potentiale 26.000   Kr/pr.år 

 

Anbefaling 

Det nuværende køleanlæg kan forsyne serverrummet med nødvendig køling. 

Enhederne er blevet udskiftet løbende i serverrummet, men den generelle stand 

er undermiddel og anlægget har en forventet minimum restlevetid på 5 år. Det 
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anbefales derfor at arbejde videre med en løsning med tilslutning til fjernkøl fra 

Københavns Energi eller ombygning af køleanlægget under loftet. 

I den forbindelse er det yderst vigtigt at få inddelt serverrummet i kolde og 

varme zoner ved hjælp af behørig afskærmning eller etablere server racks med 

rear door cooling, når der skal udskiftes server enheder. 

 

Det anbefales det at fortsætte med virtualisering og konsolidering for derigen-

nem af sænke elforbruget til servere og køling. 

Varmebelastning, UPS og serverbestykning fremtidtplaner. 

Servere, UPS og andet udstyr 

Oplysningerne er i nærværende afsnit er indhentet fra UPS og køleforbrugsmå-

linger.  

Kirkeministeriet har to serverrum med tilsluttes køleanlæg samt en mindre 

krydsfeltsrum der ønskes tilsluttet til det centrale køleanlæg.  

Fremtidsplaner 

Ifølge Preben Nielsen og Thomas Lia findes der følgende konkrete planer for 

udvidelse, samt områder hvor der kan effektiviseres: 

 

Konkrete udvidelsesplaner: 

 

Indretning af køl via glykol køleanlægget i krydsfelts rummet.  

• Belastning 3 - 5 kW belastning 

 
 
Nedenfor er identificeret områder hvor det vil være muligt at implementere 

energibesparelser. 

 

Med de rette licenser til eks. VMWare, vil der også være mulighed for at reduce-

re belastningen om natten. 

 

Det er vanskeligt at estimere potentialet da det kræver en mere fyldestgørende 

undersøgelse, men der er tale om et væsentligt potentiale. 

 

Der vil formodentlig også være en fordel at yderligere konsolidere enhederne for 

at få tilstrækkelig fremtid plads. 

Dette besparelsespotentialet bør undersøges nærmere. 

 

Overordnet kan det forventes, at belastningen i serverrummet over tid øges.  
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Varmebelastning 

For at estimere den samlede varmebelastning i serverrummet er der foretaget 

målinger af UPS-anlæggets og køleanlæggets energiforbrug. Måling er foretaget 

overen en periode fra 28 september 2009 til 25 november 2009. 

 

Alle systemer i serverrummet er koblet på UPS anlægget, og ved at måle for-

bruget på dette fås et komplet overblik over varmebelastningen i serverrummet.  

 

Resultatet af målingerne og beregninger er præsenteret i nedenstående tabel: 

         
A Arbejdsdage 2010  254 dage 6095 timer   
         
B Weekender mv 2010 111 dage 2664 timer   
         
C Gennemsnits dag 6 kW 6 timer kl 09 - kl 15 
         
D Gennemsnits nat 4,5 kW 18 timer kl 16 - kl 08 
         
E Timer/år dagsdrift 1524 timer A x C    
         
F Timer/år nat drift 7236 timer 365x24-E    
         
G Forbrug kWh/år dag 9144 kWh E x C    
         
H Forbrug kWh/år nat 41148 kWh D x G    
         
I Totalt forbrug 50292 kWh G + H    
         
         
J Extra forbrug 6600 kWh Se note    
 Luft/luft anlæg       
         
K Forbrug køl nuværende 18433 kWh I / 4,3 + J    
         
L Forbrug køl optimeret 5486 kWh I / 9,2    
         
         
M Besparelses potentiale 12947 kWh/år K - L    
         
 Besparelses potentiale   25.894   Kr/pr.år M x 2,00 kr / kWh   
         
         
         

 

 

Figur 1: Belastningen på UPS og køleanlægget fordelt på faser. 

 

Tabellen viser en stabil belastning på i gennemsnit 4,7kW varmelast. 
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Gennemsnits effektivitet af køleanlægget, nu og evt. forbedret. 

  Jan  Feb Mar Apr Maj Jun   
7°C/12°C 8 6 5 4 3 2   
12°C/18°C 11 11 11 11 11 4   
        

  Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Snit 

COP 
7°C/12°C 2 1,5 2,5 4 5 8 4,3 
12°C/18°C 3,5 3,5 11 11 11 11 9,2 

* COP = Coefficient of performance = produceret køleeffekt / optaget elektrisk effekt 

 

UPS anlæg 

 

I forbindelse med estimering af kølebelastningen i serverrummet antages det, at 

UPS anlægget har et internt tab på ca. 5 %. Dette funderes i, at UPS-anlægget 

er af nyere dato og i god stand. Fra producentens hjemmeside er angivet, at 

tabet er i den størrelsesorden. 

 

Belysning 

 

Belysningen i rummet bidrager også til varmebelastningen. Det estimeres at 

lyset bidrager med en varmebelastningen på ca. 1,0 kW når den er tændt. Set i 

et overordnet perspektiv er denne varmebelastning næsten uden betydning da 

lyset udelukkende er tændt når der er personale i rummet, hvilket ikke er ret tit. 

Det vil således heller ikke være økonomisk rentabelt at udskifte belysningen i 

serverummet. Varmebelastning fra belysning er ikke medregnet i den samlede 

belastning. 

 

Varmebelastning i serverrummet: 

 

Gennemsnits varmebelastning af serverrummet: 

Dags drift, spidsbelastning   6 kW 

Nat og lavdrift    4,5 kW 

 

Maksimalt belastning i dagsdrift inkl ups tab.   6 kW  

Batterier 

Enhederne blev ikke termograferet, men blev visuelt inspiceret. Der var ingen 

bemærkninger til systemet og der blive ikke observeret unormal høj temperatur. 

Det kan dog klart anbefales at enhederne termograferet under årligt tjek, for at 

verificerer at overflade temperaturen ikke er over ca. 25°C. 
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Det er ikke optimalt at UPS anlægget og batterierne er installeret i serverrum-

met. UPS anlægget varmebelaster serverrummet unødigt. Det anbefales at en-

heden installeres i separat rum og evt. frikøles via filtreret frisk luftventilation 

fra det fri. 

Nuværende indretning og køling 

Kølebestykning 

Køleeffekten til serverrummet bliver produceret af 1 stk. glykol køleanlæg. An-

lægget har en kølekapacitet på ca.6-10 kW afhængig af udetemperaturen. 

Køleanlæg med indbygget kondensatorer er placeret undertaget på loftet af 

bygningen. Anlæggene er bestykket som vist i Tabel 1 

 

Køleanlæg bestykning 

Type Rhoss CWA 12 

Copeland Scroll  

Antal 1 anlæg 

Kølemiddel R407C 

Vedligeholdelsestilstand Middel 

Serviceaftale Ja / lovkrav 

Estimeret EER ( Energy 

Efficiency Ratio ) 

2,5 

Køleydelse ved 7°C/12°C 

30% glykol 

6-10 kW  

Ved 27°C omgivelses temperatur. 

Fan coil antal 4 stk. 

Fancoil ydelse 1,5 kW/stk = 6,0 kW ved 20°C rum 

Frikøle coil Fuld frikøle kapacitet ved 0°C ude 

temp. 

Tabel 1: Bestykning af køleanlæg 

 

Det benyttede kølemiddel er R407C der fordampes ved direkte ekspansion i 

vandkøleanlægget og køler glykolen til 7°C  

Køleanlægget er placeret på loftet under taget.  

Der er ikke trinregulering eller anden mulighed for at variere køleanlæggets 

køleproduktion.  

Tå toppen af køleanlægget er monteret en frikøle enhed. Denne enhed bortleder 

varmen fra den ca.12°C varme glykol fra serverrummet. Frikøle enheden har en 

kapacitet på ca. 6 kW ved en udetemperatur på ca. 0°C. 
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Det skal bemærkes at placeringen af køleanlægget er meget kritisk, ved som-

mer drift, da lufttemperaturen under loftet nemt kan kommer over 45°C. Denne 

høje temperatur bevirker lav virkningsgrad på køleanlægget.  

 

Ved direkte udeluft tilslutning til kondensatoren på køleanlægget, kan der opnås 

en energibesparelse på ca. 50% mindre elforbrug til drift af kompressoren. 

 

Skitse af eksisterende køleanlæg: 

 

 

 

Kølemiddel 

Lovgivningen for anvendelse af kølemidler er de seneste år skærpet med henblik 

på at udfase miljøskadelige kølemidler, hvilket har medført, at alle kølemidler 

som tilhører HCFC gruppen så som freon R22 udfases. R407C er et såkaldt HFC 

køllemiddel som ikke er omfattet af samme restriktioner som HCFC kølemidler.  

Dog gælder det for HFC kølemidler, at anlægsfyldningen holdes under 10 kg og 

anlægsfyldningen ikke må øges i forbindelse med udvidelse af et kølesystem. 

Hvis der er behov for ekstra kølekapacitet er det tilladt at stille nye R407c køle-

anlæg op så længe hver køleenhed har en kølemiddel fyldning under 10 kg.  

 

Vurdering af de eksisterende køleanlæg 

Det vurderes at de eksisterende køleanlæg er under middel stand. Glykol an-

lægget er tilsluttet med armerede plastslanger der er samlet med spændebånd. 
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Køleanlæg under loft                           Plast glykolrør. 

 

Anlægget er af ældre dato, dog er fancoils i de to serverrum udskiftet år 2005. 

Glykolrørsystemet består af plastslanger. Dette kan give problemer ved slange-

brud. Hvis der opstår brud på en glykol slange kan og vil glykolen forurene byg-

ninger og materiel, med meget store genere for husets brugere til følge. Det 

anbefales at tænke i langsigtet strategi mht. til serverrummet og nedkøling af 

dette. 

Hvis der ønskes yderligere udvidelse af serverrummets kapacitet anbefales det 

at glykol temperaturen hæves fra ca. 7°C til 12° samt at der installeres server-

kabinetter med rear door cooling og større fan coils. 

 

Indretning 

Der er installeret 2 fancoils i hvert rum til nedkøling af serverrummet. De 2 en-

heder forsynes med kold glykol fra køleanlægget. 

De 4 fan coil kan forsynes med kold glykol fra  kølemaskinen eller fra frikølecoi-

len. Systemet styrer fra serverrummet samt indstiller på køleanlægget lokalt. 

Luftfordeling 

De 2 fancoils forsyner serverne med køling ved at blæse kold luft ud midt i 

rummet, hvorefter luften suges ind gennem rackenes forside og ud på den var-

me bagside. Fra den varme side af serverne blandes luften delvist med den kol-

de luft fra fan coilen. 

Fancoil enhederne styres via en rumtermostat indstillet på mellem 18°C og 20°C 
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Figur 2: Uhensigtsmæssig opblanding af kold og varm luft i serverrummet. 

 

Fremløbstemperaturen på det kolde vand (glykolen) er indstillet til 7°C. Dette 

giver en luft udblæsnings temperatur på ca. 12°C-15° 

Serverrums og køleanlæggets nuværende energiforbrug 

Det årlige energiforbrug til køleanlægget er estimeret til: 

Varmebelastning:  

Gennemsnit  

Af målte belastninger 

6kW 

Køleanlæggets ydelse 

Ved 7°C/12°C glykol  

6-10kW 

Effektoptag køleanlæg 4 kW 

Energiforbrug pr år:  

Serverrummet 50.292 kWh 

Køleanlægget 18.433 kWh 

Totalt elforbrug 68.725 kWh 

CO2 belastning 38 tons 

(1825kWh/tons CO2)  

Økonomi:  

Energiomkostninger 137.000 kr./år 

(2,00 kr./kWh)  
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Køleanlæggets mulige ydelse og energiforbrug ved omlægning 

Ved en omlægning fra 7°C/12°C til 12°C/18°C 

 

Varmebelastning:  

Gennemsnit  

Af målte belastninger 

4,7-6,0kW 

Køleanlæggets ydelse 

Ved 12°C/18°C glykol  

2x35kW 

Effektoptag køleanlæg Op til 2 kW 

Energiforbrug pr år:  

Serverrummet 50.292 kWh 

Køleanlægget   5.486 kWh 

Totalt elforbrug 55.778 kWh 

CO2 belastning 31 tons 

(1825kWh/tons CO2)  

Økonomi:  

Energiomkostninger 111.556 kr./år 

(2,00 kr./kWh)  

 

 

 

Som grundlaget for beregningen er det skønnet, at et optimeret køleanlæg ef-

fektivitet, Års COP, er ca 7-8. Dette medfører, at der i gennemsnit anvendes 

1,33 kW til el til at fjerne de op til 6 kW varmelast.  

 

Hvis kølevands temperatur sættet ændres fra 7˚C /12˚C til 12˚C /18˚C vil års 

COP kunne hæves til 9,2.  

Dette vil give et årsforbrug på køleanlægget på 5.486 kWh. Et besparelses po-

tential på  12.947 kWh eller 7,1 ton CO2 

 

Kølesystemet har ikke redundant kapacitet og ved kølenedbrug kan serverne 

bliver for varme og svigte. 

 

Det er ønskeligt at serverrummet kan udvides i fremtiden og senere evt. kobles 

til fjernkøling. Hvis serverrummet yderligere varmebelastes kan de nuværende 

fan coils ikke følge med belastningen og yderligere udbygning med nye fan coils 

er nødvendig. 
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Det anbefales at når der skal installeres nye serverracks, installeres de i enten 

kolde og varme gader, med rear door cooling (se skitse) eller med hævet EDB 

gulv, således at der bliver helt adskillelse mellem den kolde tilgangsluft til ser-

verne og den varme afgangsluft fra serverne. 

  

Rum temperaturen kan derved hæves så den anbefalede tilgangstemperatur 

indstilles til mellem 19°C og 24°C.  

 

I den nuværende rumopbygning er installation med rear door cooling nok den 

nemmeste ombygnings mulighed.  De eksisterede racks kan bibeholdes indtil 

serverne skal udskiftes. Løbende kan der opstilles kabinetter med rear door coo-

ling , således at serverrummet kan udbygges løbende og samtidig kan tilsluttes 

fjernkøling i fremtiden. Rear door enhederne tilkobles glykolen direkte.  

 

Billed og skitse af rear door cooling server racks  

 

Billed og figur illustrerer den optimal opdeling af varm og kold luft. 

 

 

Hvis rear door cooling ikke er en ønskelig løsning, kan rummet opdeles i kolde 

og varme gader, hvor køleluften adskilles. 

 

Denne driftstilstand opnås ved at benytte begge fancoil sektioner til køling, samt 

fysisk adskillelse af de kolde og varme områder i serverrummet.  
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Figur 3: ideel opdeling af kold og varm luft, med fan coil drift. 

 

Den fysiske adskillelse af den kolde og varme luft kan udføres som vist på figur 

3, f.eks. ved at opsætte plexiglasplader mellem dx-fancoils og serverracks.   

Dette arbejde er et enkelt indgreb er typisk kan udføres af et tømrefirma. Det er 

ligeledes hensigtsmæssigt at indføre effektiv afskærmning i hver ende af server-

rackene. I forbindelse med etableringen af de kolde og varme zoner er det også 

vigtigt at lukke åbne huler i rackene. Mange af rackene i serverrummet er halv-

tomme, og den kolde luft fra køleanlægget vil blive suget direkte igennem racket 

og tilbage til køleanlægget. Dette er uhensigtsmæssigt og energikrævende. 
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Konklusion på den nuværende kølemetode og indretning 

Den totale køleydelse for anlægget er ca. 6-10 kW , denne kan lige matche var-

mebelastningen på ca.6 kW, fra serverrummet. 

 

Yderligere udbygning af serverrummet er ønskeligt og det er ønskeligt at kryds-

feltsrum på 3-5 kW tilkobles glykol kølesystemet. 

 

Således at køleanlægget belastes med totalt ca. 11 kW. 

   

Dette kræver at: 

• Temperaturen omlægges til 12°C/18°C vand. 

• Fancoil i serverummet udskiftes/udbygges så de kan arbejde med den 

høje fremløbstemperatur. 

• At køleanlægget tilføres direkte udeluft i sommer perioden, således at 

anlægs kapaciteten kan holdes på 10 kW og strømforbruget nedsættes. 

 

 

Der er ikke foretaget en effektiv adskillelse af den kolde indblæsningsluft og den 

opvarmede udblæsningsluft i serverrummet, hvilket kræver en lav rum- og luf-

tafgangtemperatur fra fan coilen. 

 

Det anbefales af der installeres serverrack med rear door cooling. Således at 

rumtemperaturen kan holde på 19°C-24°C.  

 

Med den nuværende indretning opblandes luften fra fan coilen før luften når 

indsugningssiden på serverne. Resultatet af den aktuelle driftstilstand er, at 

energiforbruget til køling er større end nødvendigt.  
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Ideel indretning og køling af et serverrum 

Nærværende afsnit beskriver de hovedregler der bør følges i forbindelse med 

energieffektiv indretning af serverrum. Efterfølgende afsnit kommer ind på kon-

krete forslag til forbedringer af det eksisterende køleanlæg. 

Adskillelse af kold og varm luft 

Indretning af et energieffektivt serverrum skal grundlæggende sikre, at det er 

muligt at adskille den kolde indblæsningsluft og den varme udsugningsluft, da 

opdeling i kolde og varme zoner, er en de parametre der har størst indflydelse 

på energiforbruget til køling. 

 

Overordnet kan en effektiv adskillelse opnås ved at benytte et af nedenstående 

køleprincipper:  

 

• Kølingen integreret direkte i serverracket med køleflade. 

• serverrummet indrettes med kolde og varme zoner 

Direkte køling i racket 

Ved direkte køling er der installeret en køleflade direkte i eks. Luftafgangssiden 

på racket. Denne metode giver stor fleksibilitet ved indretning af serverrummet 

og stiller ikke store krav til korrekt placering af serverracks.  

Med hensyn til driftssikkerhed, kan det være kritisk hvis der går hul på en vand-

kreds. Det er dog vurderet, at denne løsning er hensigtsmæssig sammenlignet 

med alternativerne beskrevet i næste afsnit. 

Afskærmning i kolde og varme zoner 

En opdeling af serverrummet i kolde og varme zoner kræver en fysisk adskillelse 

af de kolde og varme områder i serverrummet. Dette kan gøres ved flere for-

skellige metoder, f.eks. ved anvendelse af plexiglas eller anden afskærmning. 

Der kan med fordel etableres døre i afskærmningen.  

Temperaturforhold 

Ved begge løsninger skal man som udgangspunkt altid sikre, at indblæsningsluf-

ten ligger på ca. 24˚C - og efter passage af serverne ca.35 ˚C. Som tommelfin-

gerregel kan der spares 3 % af energiforbruget til køling, for hver grad indblæs-

ningstemperaturen hæves op til 24˚C  
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Køleløsning 

Der er flere muligheder når man vælger køleanlæg, men som hovedregel gælder 

det, at den billigste løsning i indkøb let risikere at blive den dyreste i drift. 

Derfor er den ideelle løsning mht. energieffektivitet, et kølesystem som er base-

ret på frikøling i så stor en del af året som muligt. Dernæst ønskes en fremløbs-

temperatur på 15˚C og returtemperatur på 20 ˚C i systemets vandkreds. 

 

Frikøling til serverrum kan grundlæggende udføres efter de 2 nedenstående 

principper: 

• Indirekte frikøling  

• Direkte frikøling 

 

Indirekte frikøling forstås som et system bestående af en udedel med tørkølere 

og en indedel med fancoils for vand. Mellem inde og udelen er en vandkreds 

som afgiver- hhv. optager varme. De eneste energiforbrugende komponenter i 

et indirekte frikøleanlæg er pumper og ventilatorer. Et sådan system kan benyt-

tes op til ca. 15˚C udetemperatur hvis pladsforhold i serverrummet tillader den 

nødvendige størrelse fancoil for vand. 

 

Direkte frikøling er baseret på at indblæse udeluften direkte til serverrummet via 

et kanalsystem mellem indsugningsspjæld og indblæsningsspjældet i server-

rummet. Denne metode tillader frikøling op til 23 ˚C i udetemperatur, hvis 

pladshensyn tillader at etablere et rørsystem som er tilstrækkelig stort til at 

distribuere den nødvendige luftmængde både ind og ud af serverrummet. 

Fjern

 

 

Fjernkøling  

Københavns Energi A/S har tilbud muligheden for leverance og tilslutning af 

fjernkøl til området på Slotsholmen. 
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KE har indikeret følgende Temperatursæt: 6°C fremløb og 16°C returløb. 

KE kræver at der opstiller en veksler mellem deres kreds og husets lokale køle-

kreds. Veksleren giver et temperaturtab, således at det kan forventes at frem-

løbstemperaturen vil blive ca. 9°C   Se skitse af systemet: 

 

Fan coils og 
server racks

Pumpe

Fjernkøl

16°C ud

9°C
6°C ind

16°C ud 35°C luft ind

17°C luft ud

Lokalt anlæg

 

Det meget vigtigt at KE kan garanterer for konstant leverancen af fjernkølevand 

til serverrumssystemet, ellers er det bedre at beholde det eksisterende kølesy-

stem indtil leverance af fjernkøl kan garanteres året rundt. 

 

 

Forslag til ny køleløsning og indretning 

Der er lagt vægt på at de oplistede forslag til en forbedret køleløsning i Server-

rummet hos Kirkeministeriet Frederiksholmskanal 21, skal sikre lavest mulige 

driftsomkostninger til køling og det er derfor oplagt at benytte frikøling flest 

mulige timer om året.  I det temperaturinterval hvor frikøling ikke er muligt, 

skal kølingen produceres af et konventionelt køleanlæg. 

Rear door cooling og større frikøle coils anbefales. Dette giver flere drifttimer 

med en COP  på op til 11 

 

Det eksisterende køleanlæg fungerer ikke optimalt, da køleenheden er placeret 

under taget. Denne placering giver meget høj sommer drift temperatur. 

Det anbefales at anlægget tilsluttes direkte udeluft i sommer perioden. 

 

Det anbefales at ændre glykol temperaturen til et fremløb på ca. 12C og et re-

turløb på ca. 18C i forbindelse med opstilling af rack skabe med rear door coo-

ling. 

 

Dette optimerer temperaturen til rear door cooling og passer samtidig med den 

fremtidige mulighed for fjernkøling da fjernkøl leverer en fremløbstemperatur på 

ca. 6°C og en krævet retur temperatur på 15°C.  
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Anbefaling 

Det nuværende køleanlæg i under middel stand. Glykol rørsystemet er af midler-

tid karakter og der er store chancer for slangebrud med mulig forurening af gly-

kol til følge.  

Det anbefales at gennemgå anlægget og opgrader det således at det kan tilslut-

tes fjernkøl fra Københavns Energier. Dette vil fjerne glykol forurenings risikoen 

og nedlægget de gamle køleanlæg.  

 

Der skal i nær fremtid planlægge udskiftning af køleanlægget for at garanteret 

konstant og problemfri køleforsyning. Kombineret med udskiftning af serveren-

hederne anbefales det at installerer server racks med rear door cool. 

 

ALECTIA A/S  

Peter Viking Hansen 
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