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Varmefardelingsmålere?
Hansen bor i en sentraloppvarmet boligblokk. Det
er alltid godt og varmt i leiligheten, og av kranene
kan han tappe ubegrenset med varmt vann når han

vil. Så langt er alt vel og bra. Men når brenselsregningen kommer, kan både han og andre begynne å lure

på om alt er som det bør være likevel.
De fleste har nok en begrunnet mistanke om at et

stort varmeforbruk ikke alltid behøver være noe mål
for en høy standard, at mye varme direkte sløses bort
til ingen nytte, og at det således uten noen som helst

ulempe kan spares atskillige kvanta olje eller kull.
Så ender det kanskje med at vaktmesteren får en
streng instruks om å fyre mer økonomisk, feie kjelene
oftere og redusere litt på forbrenningsluften så mindre
varme forsvinner opp skorsteinen.

Men det er kanskje nettopp denne vaktmesteren
som aner en annen og viktigere årsak til hvorfor
brenselsregningene blir så store, og som en gang selv

har opplevd en av de tallrike vaktmesterhistoriene
som åpenbarer andre grunner til at fyringsutgiftene
drar i været.

En kald vinterdag så han tykk hvit røyk velte ut
av elet åpne badevinduet til den enslige enkefruen i
4. etasje, og er øyeblikk etter sto han i badeværelset
hvor det viste seg at røyken var damp. Varmt vann

meel en temperatur oppunder kokepunktet fosset ut
i et åpent badekar. Litt beskjemmet fortalte fruen
at hun var så ergerlig for at hun som enslig måtte
betale like mye for varmen som familiene omkring
og at dette var hennes måte å avreagere på.

Hvordan virker målerne?
I en sentralfyrt boligblokk er det foruten sentral
oppvarming som oftest også sentral varmtvannsbe..
redning, og følgen er at det er to typer av målere
som må anvendes: en som måler den varmen som
avgis fra radiatorene, og en som måler varmen i det
boruappede varmtvann. De mest alminnelige målere
er fordampningsmålere som inneholder et lite måle..
glass med tungt fordampelig væske.
Når måleren festes på en radiator, vil den få en
temperatur som er nesten like høy som radiatorens.
Da en radiator avgir mer varme jo høyere dens tem..
peratur er, kreves det at fordampnings..karakteristik..
ken for væsken skal være slik at fordampningen skal
øke med temperaturen i samme grad som radiatorens
varmeavgivelse. Etter endt fyringssesong kan det leses
av på måleglasset hvor mye væske som er fordampet,
og dette er igjen et mål for hvor mye varme radia..
taren har avgitt i løpet av fyringssesongen. Siden det
brukes samme slags målere på sture som på små rad i..
arorer, må graderingen av måleskalaen være avhengig
av radiatorstørreIsen.
Mens radiatormålerne bare behøver å gi et mål
for hvor varm radiatoren har vært gjennom fyrings..
sesongen, må varmtvannsmålerne ikke bare angi
varmtvannets temperatur, men gi et mål for procluk..
tet av den rappede vannmengde og vannets tempe~
ratur. Yarmtvannsmålerne er derfor noe mer kom ..
plisert i sin oppbygging. Vanligvis settes det inn et
normalisert rørstykke i den ledningen hvor varmt-

Dette er bare et krast eksempel på den alminnelige
menneskelige mentalitet: Hvorfor skal jeg spare på
varmen når hundre andre må betale for meg og jeg

må betale for hundre anelre?
Det beste og mest rettferdige ville således være at
hver familie bare betaler for den varmen de selv bruker, og dette ønsket er grunnen til at varmeflJrdelings~
målere mange steder har fått en utstrakt anvendelse.

I Danmark f. eks. blir så godt som alle sentralfyrte
boligbygg utstyrt med slike målere. I de senere år
har brenselsprisene steget så mye at det også her i
landet har blitt en alminnelig interesse for varme~
fordelingsmålere, og siden danskene har mest erfa~
ring på omdlclet, er de danske målerne eller liknende
konstruksjoner mest alminnelige også i Norge:.

-1-

Norges byggtorskningsinsiibdt

kostningene kan fordeles mellom de enkelte leieboere etter forbruket. Målerne heter da også varmefordelingsmålere.
Hvor noyaktige er målerne?

Den første betingelsen for at en skal gå med pa a
bruke varmefordelingsmålere er at de har en tilfredsstillende nøyaktighet, så fordelingen av fyringsutgiftene blir rettferdig.
Vi kan tenke oss at det kunne festes 100 tilfeldig
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vannet skal måles. I dette rors tykke er det en avgrening av et meget tynt rør slik at noen få prosent av
vannmegden strømmer inn i dette røret, gjennom
måleren og inn på hovedledningen igjen. Varmen i
den lille vannmengde som strømmer gjennom måle~
re 0, blir avgitt til en varmeakkumulator som er bygd
i ett med måleren. Følgen er at måleren blir mer opp~
varmet jo mer vann det tappes og jo høyere vann..
temperaturen er. Etter at tappingen er over vil akku..
mulatoren holde på varmen i noen tid, og dette vil

forårsake en fordampning fra måleglasset. Den fordampede væskemengden blir derved et mål for den
varmemengden som er tappet gjennom rørledningen.
Hverken racliatormåleren eller varmtv.:mnsmåleren
angir den absolutte varmemengde, men bare det
relative forbruk på hvert målesrecl slik at varmeom...

utvalgte målere av samme fabrikat på en radiator

slik at de fikk samme temperatur. Det ideelle tilfelle
ville da være at alle målerne viste nøyaktig det samme
varmeforbruk når fyringssesongen er over. Men

dette vil aldri innrreffe i praksis. Selv om det tilstrebes å gjøre målerne så like som mulig, må det alltid
tillates visse mindre toleranser på målene. Det kan
f. eks. være en liten forskjell på diameteren på to måleglass som gjør at væsken fordamper fortere i det ene
enn i det andre. Avlesningene vil altså gi en viss
spredning. Ved måling etter varmefordelingsprinsippet kan vi si at middelverdien av de 100 måleravlesningene vil være den «riktige» verdi. For å angi
hvor mye de enkelte målerne kan avvike fra denne
verdien, kan vi innføre det statistiske begrep «middelavvikelsen». Middelavvikelsen ved radiatormålerne
er ca. 10 %, dvs. at 70 av målerne vil vise mindre
enn 10 % feil, mens 26 vil vise mellom 10 og 20 %
feil og de siste 4 målerne mellom 20 og 30 % feil.
Disse tallene alene vil lett kunne føre til at mange
mister tilliten til varmefordelingsmålerne. Ingen vil
risikere å bli sittende med målere som viser 25 %
for mye. I virkeligheten er det en forsvinnende liten
sjanse for at noen skal rammes aven sådan urimelig..
het. I en vanlig leilighet er det f. eks. 5 radiatorer
som alle har hver sin måler, og da er det mest sann..
synlig at noen av målerne viser litt for mye og noen
litt for lite. Resultatet er at middelavvikelsen for de
5 målerne som blir plasert i en leilighet, teoretisk
blir redusert fra de 10 % som gjelder for en enkelt
måler, til ca. 4,5 %. Resultatet blir altså at av 100
leiligheter vil 70 ha målere som gir en samlet feil
som er mindre enn 4,5 %, mens 26 vil få registrert
mellom 4,5 og 9 % feil, og i de siste 4 vil feilen være
mellom 9 og 13,5 %.
For en vanlig leilighet med flere radiatorer blir
snledes feilen redusert vesentlig, en reduksjon en ikke
vil få i en hybelleilighet med en radiator, med mindre
det sitter f. eks. to målere på radiatoren og middelverdien av de to avlesningene legges til grunn for
fordeling av fyringsutgiftene.
Et annet forhold som i stor grad bidrar til å utjevne
målerfeilen er at måleglassene skiftes ut for hver fyringssesong, så sannsynligheten skulle tilsi at en leie..
boer ett år får måleglass som gjennomsnittlig viser
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litt for lite og et annet noen som gjennomsnittlig
viser litt for mye. I det lange løp vil derfor målernes
individuelle feil bli utjevnet i så stor grad at betenkeligheten for målefeil ikke skulle være noen avgjørende grunn for ikke å bruke varmefordelingsmålere.
Endelig vil virkningen av målerfeil bli ytterligere
redusert hvis avregningen av fyringsutgiftene skjer
slik at en del fordeles likt på alle leieboerne etter
leilighetenes størrelse, mens resten fordeles etter
måleravlesningene. Sparemomentet vil fremdeles være
til stede i omtrent samme grad.
Det er ikke utført noen tilsvarende grundige kontrollforsøk med varmtvannsmålere, som sannsynligvis
ikke har så stor nøyaktighet. Men også her gjelder
det at glassene blir skiftet ut for hvert år, så den målefeilen som skyldes variasjon i måleglassene, vil bli
utjevnet i det lange løp. Likeledes kan en del av fyringsutgiftene til varmtvann fordeles etter leilighetens
størrelse, antall personer eller antall tappesteder,
mens resten fordeles etter målerstanden.
I forbindelse med mulighetene for en urettferdig
fordeling, kan det sies at den smarte leieboer som
vil prøve å bruke mest mulig varme ved minst mulig
varmeregistrering, ikke har noen lett oppgave. Det
viser seg nemlig at selv det gamle knep å legge våte
kluter på målerne er lite effektivt, ja det kan sogar
virke som et tveegget våpen.

Hvor dyrt blir det å ha varmefordetingsmålere?
Installasjonsomkostningene for vanlige radiator..
målere er ca. kr. 20,- pr. stk. ferdig montert. For
de mer kompliserte varmtvannsmålere er prisen kr.
60--70 pr. stk., men i tillegg kommer utgiftene til
rørleggerarbeide med å montere inn det normaliserte
rørstykket i vannledningen.
l en vanlig leilighet med 5 radiatorer, hvor det skal
installeres målere både for varme og varmt vann, vil
engangsutgiftene ved installering ligge på rundt regnet
kr. 250,-. Det er ellers innlysende at utgiftene ved
montering av vannmålere blir større i et eldre bygg
enn i et nybygg hvor det under planleggingen er
regnet med at det skal brukes målere. I bestående leiligheter er ofte rørføringen slik at det må settes inn
særskilte målere for bad og kjøkken. Det er firmaer
som alltid anbefaler en slik oppdeling, hvor det på
kjøkkenet blir installert en måler som er beregnet på
småtappinger, og på badet en måler beregnet for
større vannmengder.
Det firma som installerer varmefordelingsmålerne,
har også avregningen av varmeforbruket og fordelingen
av fyringsutgiftene. I tillegg skiftes også måleglassene
hvert år. For dette arbeidet beregner firmaet seg van..
ligvis noe over kr. 3,- pr. måler.
Hvis en regner med en rimelig rente og amorti..
seringstid for målerne, og således fordeler engangs-

omkostningene på de enkelte år, vil den nevnte lei..
lighet få en samlet årlig utgift på noe i nærheten av
kr. 50,-. Det er følgelig et beløp av denne størrelsesorden som må innspares på fyringsutgiftene Om det
skal svare seg å installere varmefordeIingsmålere. Det
spørsmålet som er av den største interesse er derfor:
Hvor mye mindre blir fyringsutgiftene når det bm"es
varmefordelingsmålere?

Svaret er her avhengig av så mange faktorer ~t
noen forhold som er av betydning må belyses nærmere.
Det er så godt som umulig for en varmekonsulent
å beregne radiatorstørreIsene slik at det i hvert rom i
hele huset blir akkurat den temperatur han ønsker å
ha. Vi kan tenke oss et ideelt tilfelle hvor den dyktige
varmekonsulent har beregnet varmeanlegget. Han har
tatt hensyn til at de rommene som vender mot syd,
får sol store deler av fyringssesongen og derfor ikke
behøver så store radiatorer, og han vet at hjørnerom..
mene ofte blir kaldere enn beregnet når det er sterk
vind, så radiarorstørrelsen her bør økes noe. Selv ved
denne mest nøyaktige beregning er det ikke mulig alltid
å få den ideelle varmefordeling i huset. Sydrommene
vil fremdeles bli overoppvarmet en solrik aprildag, og
den omsorgsfulle beregning vil føre til at sydrommene
blir kaldere enn nordrommene en overskyet dag
midtvinters når varmen fra solstrålingen er uten
betydning. Likeledes vil de utsatte hjørnerommene
bli de varmeste når det er vindstille.
Den dyktige vaktmester må så fyre slik at de rommene som til enhver tid er kaldest, får den riktige
temperatur, og han må også i noen grad ta hensyn
til at de eldre menneskene som bor i en av leilighetene ifølge naturens lov trenger en noe høyere
temperatur i rommene.
Det vil altså alltid være noen rom som blir over..
oppvarmet, og det er vanlig at det ikke er radiator..
ventilene som blir brukt når temperaturen skal
reguleres ned, men derimot vinduene. Det er også
en alminnelig erfaring at radiatorene ikke blir stengt
selv om det luftes i timevis i et soverom. Det sik..
reste bevis på at mange ventiler aldri røres, er at
straks det blir installert målere kommer det klager
fra mange leieboere om at racliatorventilene har
rustet fast i åpen stilling.
Selv ved den mest påpasselige drift av de best
dimensjonerte varmeanlegg vil det følgelig være
mulighet for å spare en del varme ved bruk av
radiatormålere. Er det et varmeanlegg med dårlig
balanse - og dertil en vaktmester som heller ikke
er så påpaselig med den sentrale regulering i fyr~
huset - vil en ved installering av racliatormålere
kunne vente å få meget vesentlige reduksjoner i
brenselsu tgiftene.
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Våre hjemlige erfaringer sammen med erfaringer
fra v&re naboland tyder p& at besparelsen ved anvendelse av radiatormålere kan være så liten som
ca. 10 % ved de best innjusterte anlegg med p&passelig fyring, mens besparelsen ved den annen ytrer;
lighet kan komme opp i ca. 40 %. Stort sett ser det
ut til at en i alminnelighet kan vente å finne en
besparelse p& mellom 15 og 25 %.
Mens det er en bestemt grense for hvor meget en
leieboer kan sløse med varmen fra radiatorer, er det
praktisk talt ingen grense for hvordan han kan sløse
med varmtvannet. En enkelt leieboer kan s&ledes
ha stor innflytelse p& fyringsregnskapet for en hel
blokk. I praksis viser det seg ogs& at en oftest har
vesentig større muligheter for innsparing på konto;
en varmtvann. Spredningen er meget stor, men be;
spareIser p& 30--50 % synes å være nokså alminnelig.
For vanlige leiligheter kan en som en grov regel
regne med at 113 av varmen går til varmtvann og 21:3
til oppvarming. Den totale brenselsbesparelse ved
bruk av varmefordelingsmålere vil da i gjennomsnitt
ligge på 20--30 %; men det kan være store avvikelser
i begge retninger. Det blir imidlertid fra enkelte
hold hevdet at besparelsen som regel er størst de
første årene etter at målerne er montert.
Hvis vi som eksempel tenker oss en leilighet på
80 m', vil de årlige fyringsutgifter kanskje ligge på
kr. 800,-, dersom leiligheten ligger i en dårlig isolert boligblokk. Ligger den i en godt isolert boligblokk, vil det tilsvarende beløp kanskje være kr.
600,-. Antar vi at vi ville få en relativt moderat
besparelse på 20 % ved installering av varmemålere,
vil dette tilsvare et årlig beløp på henholdsvis kr.
160,- og kr. 120,- i de to tilfellene, mens - som
tidligere nevnt installasjons; og serviceomkost;
ningene ville tilsvare ca. kr. 50,- pr. år.
Er der så bel-ertiget å instaUere varme!ordelings·
målere?

Det er konsulenter som er imot målerprinsippet,
iclet de sier: «Først skal vi projektere et godt anlegg
og gi leieboerne den høyeste varmestandarcl vi kan
tenke oss, for så å ta fra dem denne standarden
igjen ved å sette inn målere».
Det kan imidlertid i enkelte tilfelle hende at
målerne hever standarden. Der det ikke er målere,
er et av midlene til å redusere varmeforbruket å
stenge av varmen i fyrhuset så temperaturen begyn;
ner å synke i rommene ved 10;tiden. om kvelden}
noe som selvsagt kan være nokså ubeleilig. En til;
svarende ulempe er det for dem som bor i en kald
leilighet eller har behov for en høyere temperatur
enn andre, og som alltid går og småfryser. Er det
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satt inn varmemålere, vil vaktmesteren alltid kunne
holde en noe høyere temperatur på vannet til radiatorene, slik at alle får nok varme uten at det sløses.
Så sier leieboerne gjerne at skal vi ha varmernå;
lere} må vi også ha radiatorventiler som kan regu;
lere varmetilførselen, ikke bare åpne og stenge for
varmen. Det er rikrig at mange radiatorventiler
har en mindre god reguleringsevne, fordi reguler;
ingen bare skjer på et mindre område i nærheten
av lukket stilling. Dette er imidlertid ikke tilfelle
med alle ventiler. En vesentlig grunn til at ventilene
likevel får ord på seg for å være mindre skikket til
regulering er at det er vanlig bare å kjenne etter
hvor varm radiatoren er på toppen. Selv om ven;
tilen er nesten stengt, vil de små vannmengder som
strømmer inn på radiatoren og legger seg øverst j
denne, ha samme temperatur som ellers} og radia;
toren kjennes ut til å være like varm. Det riktige
inntrykk av radiatorens varmeavgivelse får en deri;
mot ved å kjenne på temperaturen midt nede på
radiatoren en stund etter at den er regulert.
Så er det de forståelige refleksjoner hos den leieboeren som fortsatt vil bruke varme i samme grad
som før: «Mine fyringsutgifter blir sannsynligvis de
samme, men i tillegg f&r jeg de årlige utgifter p& 50
kroner som skyldes målerne».
Det er ett uomtvistelig gode ved bruk av målere,
og det er at de ofte er midlet som kan bevare nabo;
freden. Det er ikke lenger nødvendig for den enslige
å fråtse i varmtvann for å få utløp for sine følelser
av å være urettferdig behandlet.
Det er selvsagt også et effektivt botemiddel å installere varmefordelingsmålere i et anlegg hvor kjeIene har vist seg ikke å ha tilstrekkelig kapasitet.
Spesielt uheldig er det om varmtvannsberederen er
underdimensjonert. I den verste badetiden hender
det da at enkelte leieboere lar det lunkne vannet
renne i påvente av at det snart skal bli varmt, og
varmtvannsberederen har følgelig ikke noen sjanse
til å komme opp på rimelig temperatur igjen før
vaktmesteren stenger vanntilførselen. Målerne vil
som regel straks rette på disse ting.
Det som for de fleste likevel teller mest i vurderingen for og imot, er de økonomiske sider av saken.
Det er ikke tvil om at det så godt som alltid vil lønne
seg å installere varmefordelingsmålere, og oftest kan
en vente endog store besparelser.
Konklusjonen blir at det ikke skulle være noen
betenkelighet med å installere varmefordelings;
målere, forutsatt at installasjonsfirmaene yter den
beste service} fremlegger fyringsregnskapene på en
grei og oversiktlig måte og kan vurdere den naturlige
forskjell i varmebehovet i en utsatt beliggende leilighet og en leilighet midt i en boligblokk.
De mange vil vinne på det.

