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Sammendrag

Denne rapporten inneholder en energiutredning for Sporveien AS sine bygninger
i Vårveien 55, Oslo. Sporveien mottar støtte fra Enova SF under programmet
"Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og
energisystem". COWI AS er engasjert for å utføre utredningen.
Hensikten er å finne tekniske løsninger som gir reduserte termiske og elektriske
energi- og effektbehov samt klimagassreduksjoner.
Her er det gitt en oppsummering av hvilke teknologier som er aktuelle (markert
med grønt) og hvilke teknologier som av tekniske, økonomiske eller andre
grunner ikke anbefales implementert ved Ryen Verksted (markert med rødt).

›

Oppvarming og kjøling

›

Termiske solfangere (T) – Mulig/aktuell løsning (grunnlastkilde)

›

Biomasse (flis, pellets) – Uaktuelt da utslipp fra bio-fyrte kjelanlegg
øker forurensningsnivået i Oslo. Det kan ikke utelukkes at det kan
komme forbud mot denne typen forbrenningsanlegg.

›

Biogass – Mulig/aktuell løsning (spisslastkilde)

›

Bio-fyringsolje – Mulig/aktuell løsning (spisslastkilde). Utslipp fra biofyrte kjelanlegg øker forurensningen i Oslo, og det kan komme forbud.

›

Varmepumpe (bergvarme) – Mulig/aktuell løsning (grunnlastkilde)

›

Varmepumpe (uteluft) – Uaktuelt pga. moderat energisparing, varmeleveranse ved lav temperatur og erfaringsvis mange driftsproblemer.

›

Fjernvarme – Lite aktuelt da Manglerud borettslag ikke skal koble seg
til fjernvarmenettet. Det blir kostbart å utvide nettet til Ryen Verksted.

›

Nærvarme (spillvarme) – Uaktuelt da Ryen verksted ikke kan dekke
el.-/varmebehov i nabobygg. Nabobygg uegnet for varmeleveranse
pga. lokalisering, liten tilgang på overskuddsvarme og for lav temp.
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›

7

Varmegjenvinning fra høyspentkabler – Uaktuelt da det ikke er planlagt
installasjon av nye høyspentkabler i OPI-kanaler.

›

Termisk energilagring (fjell), varmepumpe – Mulig/aktuell løsning

›

Termisk energilagring (fjell), solenergi – I utgangspunktet lite egnet for
høytemperatur varmelagring pga. grunnvannsstrømning i fjellet.

›

Kombinert oppvarming og el.produksjon

›

Kraft-/varmeverk (CHP) – ite aktuelt pga. for dårlig lønnsomhet pga.
rel. lavt prisnivå på elektrisitet og varme for alternative teknologier.

›

Solenergi, varme/el. (PV/T) – Uegnet pga. krav til lav temperatur for å
oppnå høy PV-virkningsgrad samt høy investering (lang pay-backtid).

›

Elektrisitetsproduksjon og -lagring

›

Solceller (PV) – Mulig/aktuell løsning

›

Vind – Uaktuelt pga. relativ lav midlere vindhastighet over året samt at
et storskala vindmølleanlegg vil gi negativ visuell belastning og støy.

›

Elektrisk energilaging – Mulig/aktuell løsning

Med basis i konseptutredningen er det foreslått en minimumsløsning
(myndighetskrav), en maksimumsløsning (stor grad av innovasjon – høy
kostnad) og en anbefalt løsning.
Referanseløsning – er bygget i dagens tilstand. Denne løsningen er ikke å
anbefale ettersom som bygget har et høyt energiforbruk og må bytte ut oljefyringsanlegget innen 2020. Bygget har også en høy effekttopp som vil medføre
høye energikostnader med den nye tariffordningen som vil komme med innføring av AMS. Spesielt vil elektrokjelen gi meget høyt effektuttak.
Minimumsløsning – bergvarmebasert høytemperatur varmepumpeanlegg
med ammoniakk (R717) som arbeidsmedium (grunnlast) og et kjelanlegg
med 2. generasjons BFO (spisslast).
En overslagsberegning viser at med 20 % investeringsstøtte fra Enova SF og vil
foreslått teknisk minimumsløsning gi en spesifikk varmepris på ca. 80 øre/kWh
og positiv nåverdi. Lønnsomheten er imidlertid svært avhengig av stipulerte
investeringskostnader og økonomiske parametere. Hvis Sporveien AS ønsker å
vurdere en slik oppvarmingsløsning må det derfor foretas mer nøyaktig prosjektering og mer detaljerte økonomiske beregninger inkl. følsomhetsanalyse.
Maksimumsløsning – Maksimumsløsningen inkluderer de tekniske tiltakene
som vil være de mest innovative og fremtidsrettede, men også mest kostbare.
Løsningen inkluderer alle enøk-tiltakene som er beskrevet i rapporten. Disse
tiltakene vil redusere årlig energibruk i bygget med over 30 %.
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For energiproduksjon omfatter denne maksimumsløsningen et storskala solenergianlegg med PV/T solfangerpaneler plassert på tak som produserer både
varme og elektrisitet. Energiproduksjonen basert på solenergi kombineres med
termisk energilagring, korttids og sesonglagring samt et batterianlegg med flowbatterier. Energilagrene bidrar til effektutjevning både for termisk og elektrisk
energiforbruk. Termisk energiproduksjon kan sesonglagres i en brønnpark med
varme fra sommeren, hvor det er et overskudd, til vinteren hvor det er et langt
større varmebehov. Til å supplere effekttoppene fra kjørestrøm og stillverk
installeres det superkondensatorer. Superkondensatorene kan ta de høye effekttoppene meget hurtig, og kan utlades langt flere ganger enn batterier. Som
spisslastkilde benyttes et CHP-anlegg som for el.- og varmeproduksjon.
Anbefalt løsning – Den anbefalte tekniske løsningen er en kombinasjon av
ulike teknologier med høyest score i hht. de ulike vurderingskriteriene i rapporten og som samtidig er teknisk anvendbare. Løsningen vil være en kombinasjon
av innovative og mer konvensjonelle teknologier som på best mulig måte tilfredsstiller formålet med utredningen. Den anbefalte løsningen utnytter i høy
grad fornybare energikilder til varme- og elektrisitetsproduksjon.

›

Energieffektivisering – Primært energioppfølgingssystem (EOS), erstatning
av takvinduer med aerogelpaneler samt isolering av tak/vegger

›

Solenergi – En kombinasjon av termiske solfangere på Traversbygget for
varmeproduksjon og solcellepaneler på tak for elektrisitetsproduksjon

›

Varmepumpe/brønnpark – Benyttes som grunnlastkilde for oppvarming
sammen med solfangerne i tillegg til å levere kjøling. El.kjelen beholdes
som spisslastkilde. Tørrkjølere brukes til termisk lading av brønnparken
(ekstern varmetilførsel) for å oppnå årlig termisk energibalanse.

›

Termisk effekt-/energilagring – Korttidslagring av varme fra solfangere i
oppgraderte, eksisterende oljetanker samt sesonglagring av varme i energibrønner i fjell (brønnpark for varmepumpe-/kjøleanlegg).

›

Elektrisk effekt-/energilagring – Energilagring i litium-ion batterier, hvor
batteriene vil kutte effekttopper (peak-shaving) og vil kunne forbedre
strømkvaliteten. Billig el.energi kan lagres om natten for så å brukes om
dagen når energiprisene er høyere. Overskuddsproduksjon av solenergi kan
lagres og benyttes når det ikke er produksjon fra solcelleanlegget.

Tabellen på neste side gir en oversikt over estimert årlig energireduksjon og
investeringskostnad for anbefalt alternativ med energieffektivisering, solcelle- og
termiske solfangerpaneler, bergvarmebasert varmepumpeanlegg, termisk
effektlager i eksisterende oljetanker, termisk energilager i fjell og elektrisk
energilager (batterier). Det er regnet med 20 % investeringsstøtte fra Enova SF.
Konvertering/oppgradering av eksisterende oljetanker til isolert termisk korttidslager er ikke tatt med pga. ombygging ved teknisk rom. Merkostnad for installasjon av ny buffertank (vanntank) er ikke inkludert i lønnsomhetsberegningene.
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Anbefalt termisk energiløsning – energieffektivisering, solcelle- og solfangerpaneler,
varmepumpeanlegg med brønnpark, termisk effekt- og energilager samt elektrisk energilager. Investeringskostnader, inntjeningstid (pay-off) og nåverdi er beregnet med utgangspunkt i 20 % investeringsstøtte fra Enova SF.
Teknologier

Energireduksjon
(GWh/år)

Investeringskostnad
(kr)

Inntjeningstid
(år)

LCOE1)

Nåverdi

(kr/kWh)

(kr)

Energieffektivisering,
inntjeningstid < 5 år

0,95 GWh/år

2,3 mill. kr.

Varierer
med levetid

Varierer
med levetid

Varierer
med levetid

Solenergi – PV2)

0,53 GWh/år

5,7 mill. kr

20 år

0,53 kr/kWh

1,2 mill. kr

Solenergi – solfanger3)

0,22 GWh/år

1,9 mill. kr

18 år

0,48 kr/kWh

0,68 mill. kr

Usikkerhet med hensyn
til oppgradering av tak
Varmepumpeanlegg
med brønnpark

2-10 mill. kr

1,6 GWh/år

17 mill. kr

18 år

0,62 kr/kWh

2,9 mill. kr

Termisk energilager –
sesong (brønnpark)

Inkl. i varmepumpeanlegg

Inkl. i varmepumpeanlegg

*

*

*

Termisk energilager –
korttid (vanntanker)

Ikke
beregnet

Ikke
beregnet

Ikke
beregnet

Ikke
beregnet

Ikke
beregnet

Effekttoppreduksjon
140 kW

4 mill. kr

12 år

1,18 kr/kWh

2,8 mill. kr

Elektrisk energilager
– batterier4)

SUM

3,2 GWh/år
1)

LCOE – spesifikk energipris (kr/kWh) basert på årskostnadsberegning (LCC)

2)

Basert på 25 års levetid

3)

Basert på 25 års levetid

4)

Se forutsetninger beskrevet under kapittel 5.2.5 "Elektrisk energilagring og
effektutjevning" og "Livssykluskostnad (LCC)".

Anbefalt termisk energiløsning gir en reduksjon i årlig el.forbruk med ca. 3,2
GWh/år ved Ryen verksted. Med et spesifikt CO₂ -utslipp på 130 g per kWh
levert varme/el. (Figur 5), vil dette gi til en årlig reduksjon i CO₂ -utslippene på
ca. 415 tonn, eller nesten 45 % av totalt CO₂ -utslipp knyttet til elektrisitetsforbruk for elektrokjel og hovedtavle.
En ombygging av dagens høytemperatur varmeanlegg (90/70 °C) til et lavtemperatur varmeanlegg (f.eks. 60/40 °C) vil være gunstig for en varmepumpeinstallasjon da anlegget vil oppnå langt høyere SCOP (gjennomsnittlig COP) og
dermed gi langt høyere energisparing. Et lavtemperatur varmesystem vil også
bidra til høyere virkningsgrad for et termisk solfangersystem.
Hvis Sporveien AS ønsker å vurdere anbefalt teknisk løsning bør det gjennomføres mer inngående forundersøkelser, evt. noe prosjektering samt mer detaljerte økonomiske beregninger inkl. følsomhetsanalyse.

http://projects.cowiportal.com/ps/A095150/Documents/03_Prosjektdokumenter/3.4_Rapporter_notater/RAP_Ryen-Verksted_energiutredning_2018.docx
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2

Innledning

2.1

Rapportens formål og omfang

Denne rapporten inneholder en energiutredning for Sporveien AS sine bygninger
i Vårveien 55, Oslo. Sporveien mottar støtte fra Enova SF under programmet
"Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og
energisystem"1. COWI AS er engasjert for å utføre utredningen.
Konseptutredningen skal munne ut i et konkret løsningsalternativ basert på innsikt og spisset fagkompetanse innen termisk/elektrisk solenergi og termiske
energisystemer som analyserer og beskriver aktuelle tekniske løsninger, investeringer, drifts- og vedlikeholdskostnader, årskostnader (LCC), klimagassutslipp
samt andre relevante forhold knyttet til denne typen anlegg. Formålet er å
kunne fungere som et forbildeprosjekt for løsninger på/i eksisterende bygninger,
samt for bruk av kombinerte termiske/elektriske løsninger ved relativt store
varmebehov og el.behov, bl.a. ved andre verksteder for Sporveien.

2.2

Bakgrunn

I Oslo kommunes "Klima- og energistrategi" er målsettningen å redusere klimagassutslippene med 50 % og 95 % innen hhv. 2020 og 2030, ref. 19902. Figur 1
gir en oversikt over satsningsområdene i energi- og klimastrategien. Tiltak 9-11
omfatter tiltak for miljøvennlig oppvarming og energibruk i bygninger.

›

Utfasing av fossilt brennstoff til oppvarming innen 2020

›

Reduksjon av energibruken i bygg med 1,5 TWh innen 2020

›

Etablering av overordnet plan for vannbåren varme/kjøling innen 2020

›

Gjennomføring av fyrtårnsprosjekter som kan utløse betydelige utslippsreduksjoner i framtiden

1

https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/konseptutredning-for-innovativeenergi--og-klimalosninger-i-bygg-omrader-og-energisystem/

2

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/miljo-og-klima/miljo-ogklimapolitikk/klima-og-energistrategi/#gref

http://projects.cowiportal.com/ps/A095150/Documents/03_Prosjektdokumenter/3.4_Rapporter_notater/RAP_Ryen-Verksted_energiutredning_2018.docx
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Figur 1

11

Oversikt over Oslo kommunes satsningsområder i energi- og klimastrategien
2020/2030 (Oslo kommune, 22.06.2016).

Gjennom Ruters prosjekt "Fossilfri 2020" skal kollektivtrafikken i Oslo og
Akershus kun kjøre på fornybar energi fra 2020. Satsingen på klimavennlige
energikilder for Ryen verkstedområde hos Sporveien inngår som en del av
denne helhetlige, bærekraftige miljøsatsningen. Første steg er å få vurdert
innovative energi- og klimaløsninger gjennom en konseptutredning/energiutredning for å skaffe seg et solid beslutningsgrunnlag.
Total elektisitetsforbruk ved Ryen Verksted var 12 GWh i 2015, Figur 2. El.forbruket til bygningsmassen (elektrokjel og hovedtavle) var nesten 7 GWh, hvorav
ca. 3 GWh (ca. 100 kWh/m²) gikk til ulike oppvarmingsformål.

Figur 2

El.forbruk for Sporveien for perioden 2014-2017 (2017 fremskrevet).

http://projects.cowiportal.com/ps/A095150/Documents/03_Prosjektdokumenter/3.4_Rapporter_notater/RAP_Ryen-Verksted_energiutredning_2018.docx
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Sporveien AS har i sin prosjektbeskrivelse for konseptutredningen vist at det i
utgangspunktet er gode forutsetninger for utnyttelse av termisk solenergi (solfangere) som energikilde i varmesystemet pga. stort takareal med gunstig
orientering. Takarealer som egner seg for produksjon av termisk solenergi kan
også utnyttes for produksjon av elektrisk solenergi (PV-paneler). Solkartet
(www.solkart.no) i viser at takarealet er dels svært godt egnet.

Vårveien 55

Figur 3

www.solkart.no gir en overordnet vurdering av takflatens egnethet ut fra
lokalisering og orientering for utnyttelse av elektrisk og/eller termisk solenergi.

2.3

Metodikk

2.3.1 Gjennomføring
Konseptutredningen består av

›

Kartlegging av alle forutsetninger for oppdraget i samarbeid med Sporveien

›

Analyse og kvalitetssikring av målt energibruk

›

Vurdering av tilstand og energieffektivisering av bygninger, relevante tekniske
anlegg, SD-anlegg og energioppfølgingssystem

›

Vurdering av termiske og elektriske energiteknologier med hensyn på:

›

Effekt- og energidekning

›
›
›

Lastfordeling for termisk og elektrisk effekt
Termisk grunnlast- og spisslastsystem – ulike energibærere
Termiske effekt- og energilagre, f.eks. gjennom utnyttelse eksisterende
oljetanker, brønnpark (energibrønner i fjell) og andre typer lagre

›
›
›
›
›

Behov for personellopplæring for drift/vedlikehold av nye tekniske inst.
Gjennomføring
Investeringskostnader og årskostnader (LCC – Life Cycle Costs)
Klimagassutslipp (CO₂ )
Hensyn til lokalmiljø

http://projects.cowiportal.com/ps/A095150/Documents/03_Prosjektdokumenter/3.4_Rapporter_notater/RAP_Ryen-Verksted_energiutredning_2018.docx
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Det er også gjennomført en byggeteknisk vurdering av takets bæreevne 3 med
dagens beregningsmetodikk og krav til snølast da dette er et viktig premiss for
takmonterte solcellepaneler (PV-paneler) og solfangerpaneler.
Tre masterstudenter med sommerjobb i COWI brukte Ryen Verksted som case.
De testet beregningsark for LCC, 3D-modellerte og simulere solinnstråling i Revit. En

av studentene bruker Ryen Verksted i sin Masteroppgave om microgrid.
Konseptutredningen inkluderer ikke vurderinger av nytt varmedistribusjonsanlegg, ladestasjon for el-bil og -sykkel eller gjenvinning av vann. Det er ikke
gjort noen vurdering av sporveiens organisatoriske energiledelse, holdningskampanjer eller utført prosjektering av løsningene foreslått i denne rapporten.

2.3.2 Programvare
Følgende programvare er benyttet:

›
›
›
›
›

Simien4 – simulering av energibehov/-bruk i bygninger
PV-syst5 – simulering av solcelleanlegg
Homer Energy6 – simulering av microgrid og fornybar energi
Revit7 – 3D-modellering av bygninger, VVS-installasjoner, elektroinst. osv.
EED8 (Earth Energy Designer) – simulering av brønnparker

2.4

Forutsetninger

2.4.1 Lønnsomhetsberegninger
Følgende forutsetninger er brukt i lønnsomhetsberegningene i denne rapporten:

›

Årlig diskonteringsrate 2,5 % og realrente 3,5 % (jfr. Statsbygg)

›

Enova-støtte til investeringer 20 %

›

15 % påslag for prosjektering og uforutsette kostnader

›

Energipris for elektrisitet fra Kinect (Bergen Energi AS) – variabel, i snitt ca.
70 øre/kWh inkl. avgifter og energiledd nettleie.

›

Effektpris for elektrisitet fra Hafslund Nett – variabel fra 9 kr/kW per måned
sommer opp til 150 kr/kW per måned vinter

›

Fjernvarme – regulert til å ligge 2 % lavere i pris enn elektrisitet

›

Bio-olje 1. generasjon ca. 100 øre/kWh (2. generasjon 120 øre/kWh)

›

Biogass 70 øre/kWh

3

RIB vurdering av bærekonstruksjon, oversendt 13.09.2017

4

http://www.programbyggerne.no/SIMIEN/

5

http://www.pvsyst.com/en/

6

https://www.homerenergy.com/

7

https://www.autodesk.no/products/revit/overview

8

https://buildingphysics.com/eed-2/
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Figur 4 viser en sammenlikning av energipriser til næringsmarkedet for fyringsolje, elektrisitet, elektrisitet i varmepumper med forskjellig COP, propan, pellets,
briketter, flis samt 1. og 2. generasjons biofyringsolje (BFO) – mars 20189.

Figur 4

Priser på ulike energibærere – fyringsolje, el., propan, pellets, briketter, flis,
biofyringsolje (BFO) og varmepumper (korrigert for COP). Det er ikke gjort
korreksjon for virkningsgrad for kjelanlegg (Energirapporten, mars 2018).

2.4.2 CO₂-faktorer for energibærere
Figur 5 viser en oversikt over CO₂ -ekvivalenter per kWh produsert elektrisitet
eller varme for ulike energibærere (CO₂ -faktorer) foreslått av NTNU-SINTEFs
FME-senter for nullutslippsbygg (2017)10. Det er de samme faktorene som
benyttes ved miljøklassifisering av bygninger gjennom BREEAM-Nor. Det er
disse CO₂ -faktorene som har blitt benyttet i dette prosjektet.

Figur 5

CO₂-faktorer for ulike energibærere (Byggforsk, 2017).

9

Energirapporten, mars 2018

10

Dahl Schlanbusch, R., Lund Segtnan, I., 2017: 473.020 Byggforskserien, Nullutslippsbygninger (ZEB). Retningslinjer og beregningsmetoder. SINTEF Byggforsk,
Byggdetaljer, august 2017. NTNU-SINTEF FME-senter for nullutslippsbygg.
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Om Ryen Verksted

I dette kapittelet er det gitt en beskrivelse av bygg og tekniske anlegg ved Ryen
Verksted basert på befaring av verksted- og traversbygning (31.05.17) og
mottatt datagrunnlag, samt energi- og effektdata for elektrisitet nedlastet fra
Kinect (Bergen Energi AS). Bilder fra befaringen finnes i Vedlegg, Kapittel 8.1.

3.1

Beskrivelse av bygg/anlegg

3.1.1 Bygningsmasse
Byggene har adresse Vårveien 55, Gnr/Bnr 049/375.
Tabell 1

Oversikt over bygningene i Vårveien 55, Gnr/Bnr 049/375.

Navn

Bygningsnr.

Areal (m²)

Byggeår

Kontor

510

788

1965

Stillverk

511

142

1965 (?)

Likeretter

512

187

1965

Vakthus

513

78

1965

Verksted og traversbygg

514

19 336

1964/-65 (-85)

Vognhall

515

10 571

1965

SUM

31 102

Det har blitt gjennomført befaring i Verkstedhallen med Traversbygning, og
denne bygningen er fokus i dette prosjektet. Vognhallen er nokså lik, men har
flatt tak og færre vindu. Verkstedhallen ble oppført i 1964-65 og utvidet i 1987
med en fløy kalt Traversbygningen som også huser kantine, kurslokaler, mindre
verksteder og kontorer m.m.
I plan 1 er det en stor sammenhengende verkstedhall for inntil 3 T-banevogner,
toaletter o.l. I underetasjen er det lager, tekniske rom, garderober og parkering.
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Figur 6

Vårveien 55, Oslo – Gnr/Bnr 049/375 (https://kart.finn.no)

3.1.2 Bygningskropp
Bygningskroppen er i liten grad oppgradert, mens tekniske installasjoner er av
varierende alder. Både luftlekkasjer og kalde t-banevogner representerer store
varmetap/-behov og medvirker til periodevis dårlig komfort, og det må tolereres
innetemperaturer langt under 20 °C i vinterhalvåret. I Kapittel 8.1.1 og 8.1.2 er
det vist bilder av bygningene.
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Termografering kan være et nyttig verktøy for å identifisere steder med varmetap grunnet kuldebroer og luftlekkasjer.
Yttervegger
Verkstedbygget har betongfasader med murkledning. Krav til varmegjennomgangstall (U-verdi) i henhold til byggeforskrifter av 1949 var 1,16 W/(m²K) og i
1969 0,58 W/(m²K).
Traversbygningen er vesentlig bedre isolert, med U-verdi i henhold til byggeforskrift av 1985, U-verdi ca. 0,45 W/(m²K). Det er trolig maks 10 cm isolasjon,
hvilket tilsvarer ca. 0,35 W/(m²K).
Tak
Verkstedbygget har klassisk sagtann fabrikktak med nordvendte glassfelt for å
utnytte dagslyset best mulig. Bæresystemet er i stål, og det bærer vekten av
flere heisekraner (3 stk. 7,5 tonns kraner og flere mindre) samt et ventilasjonsanlegg som er montert i nyere tid. Taket er i dårlig forfatning og tilnærmet
uisolert for at snøen skal kunne smelte og redusere snølasten. U-verdien, som
er estimert til 0,70-1,04 W/(m²K), gir i størrelsesorden 6 ganger så høyt varmetap som dagens forskriftskrav.
Gulv og vegger under terreng
Gulv og vegger i kjelleretasjen er mest sannsynlig uisolert betong.
Vinduer, dører og porter
Vinduer har hovedsakelig to-lags glass fra byggeår. I verkstedtaket er det
vinduer som bærer preg av sin alder, 4 mm + 6 mm luftsjikt + 4 mm glass med
trespacer, som er utette. U-verdien er estimert til 2,5-3 W/(m²K).
I plan 1 er det nye vinduer fra 2014 med tre-lags energiglass med U-verdi
lavere enn 1,0 W/(m²K).
Portene er av ulik alder, men i mange tilfeller med synlige glipper. Portene kan
ha typisk U-verdi i størrelsesorden 2-5 W/(m2K).

3.1.3 VVS
Sanitæranlegg – varmtvann
Det er flere garderober og de fleste ansatte dusjer etter endt arbeidsdag. I
tillegg er det varmtvannsbehov til kantinedrift og vask av togsett. I Traversbygningen er det én varmtvannsbereder på 1830 liter med 30 kW varmeelement, som kun dekker garderobene m.m. i Traversbygget.
Vannmåleren ble avlest i perioden 24.08.17-07.12.17. Forbruket var i gjennomsnitt 19 m³ per døgn. Dette utgjør ca. 200 000 kr inkl. mva. per år i løpende
kommunale vann- og avløpsavgifter11.

11

https://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/priser-og-beregning/vann-ogavlopsgebyrer/
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Vaskingen av togsettene i «vaskemaskinen» skjer ved bruk av kaldt vann.
Tappevannsforbruket per døgn er ca. 1000 liter (dusj og annet varmtvannsforbruk).

›

Årlig energibehov til varmtvannsberedning ca. 25.000 kWh/år

Når det fjernes graffiti benyttes varmt vann, fra 500 liter til 4000 liter avhengig
av hvor mye graffiti som fjernes. I løpet av ett år vaskes det ca. 125 togsett,
noe som tilsvarer anslagsvis 300 000 liter varmt vann pr år.

›

Årlig energibehov til varmtvannsberedning ca. 20.000 kWh/år

Det er to varmtvannsberedere i kjelleren er på til sammen ca. 2000 liter samt
en bereder på ca. 2000 liter i 2. etg i Traversbygget. Vannet holder 60-65 °C.

Figur 7

Varmtvannsberedere i kjelleren.

Oppvarming
Det er et vannbårent varmesystem med takpanel og aerotempere i verkstedhallen samt radiatorer i mindre rom. Det er også luftgardiner over porter, men
de er lite effektive pga. luftlekkasjer og mye trekk. De eldste aerotemperene
brukes kun på de kaldeste dagene da de støyer mye. Vinteren 2016/17 var noen
av takpanelene ute av drift pga. rust og store vannlekkasjer flere steder. Etter et
uhell med olje som kom inn i varmeanlegget ble det montert filter og vannkvaliteten er nå tilfredsstillende.
Varmerør er stort sett isolert, men er skadet noen steder. Eldre rørbend har ofte
asbest i rørisolasjonen. Det er foretatt noe asbestsanering.
Pumpene er av varierende alder, men en del er allerede byttet, bl.a. hovedsirkulasjonspumpene.
Ventilasjonsanlegg – varmegjenvinning
Hovedventilasjonen i verkstedhallen er fra 1995 med væskekoblet varmegjenvinner med ca. 45 % termisk virkningsgrad. I tillegg er det mindre aggregater
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RYEN VERKSTED – ENERGIUTREDNING 2018

19

for kantine og garderober fra 80- og 90-tallet med væskekoblet varmegjenvinner og garderobe i kjeller med kryssvarmeveksler med ca. 55 % virkningsgrad. Det er enkelte nyere aggregater i oppussede arealer med roterende
varmegjenvinner med ca. 80 % virkningsgrad.
Kjøling
Komfortkjøling, kjøl-frys til kantine samt kjøling av tekniske rom (f.eks. hovedtavle) dekkes primært av desentraliserte/lokale DX kjøleanlegg.
Det er et lite isvannsanlegg lokalisert i Traversbygningen som dekker kontorer
og verksteder. Tankvolumet er mindre enn 300 liter.

3.1.4 Elektro
Store deler av det elektriske anlegget har blitt rehabilitert i flere omganger de
senere årene.
Det elektriske systemet er 400 V TN-S. Ramper inne i verkstedhallen er 750 V
DC. Det er installert en 3 MW 11 kV høyspent elektrokjel. Det er montert vifter i
vekstedarealene som supplerer vannbåren varme og noe supplerende varme i
øvrige arealer. Det er 16 kW varmekabler i innkjøringen ved porten.

Figur 8

3 MW høyspent elektrokjel.

Det er mye halogenlamper, og det har vært foretatt noe utskiftning til LED. Det
er bevegelsesdetektorer i noen av arealene.
Det benyttes batterier i togene for bevegelse inne i verkstedet.
Det er reservekraftaggregat og distribuerte UPSer.
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3.1.5 Automasjon, SD-anlegg
Sporveien fikk i 2002 støtte fra Enøketaten i Oslo til bl.a. å etablere et SDanlegg. Programmet, «Datavaktmesteren», har gode muligheter for logging av
alle tilknyttede systemer, men krever mye manuell oppfølging og analyse for å
kunne benyttes til feilsøking og effektivisering.

Figur 9

Eksempel på skjermdump fra Datavaktmesteren, aggregat 505 langt vaskespor.

3.1.6 Andre installasjoner
Stillverk, sporvekselvarme, likeretter for kjørestrøm og snøsmelteanlegg ble ikke
gjennomgått under befaringen.
Det er noen parkeringsplasser for el-bil.

3.1.7 Termisk energiforsyning
Elektrokjel og oljekjel dekker romoppvarming og ventilasjonsvarme. Oljekjelen
har ikke vært i bruk de siste årene, kun ved funksjonstest.
Elektrokjelen har trolig ikke kapasitet til å dekke hele oppvarmingsbehovet, da
det ofte er kaldt i verkstedhallen om vinteren, men det er ikke gjennomført
målinger for å få verifisert ytelse i forhold til behov.

3.1.8 Drift og energioppfølging
Strømleverandøren Bergen Energi AS har en web-basert tjeneste (Kinect) for å
hente ut energihistorikk. Det mangler noe av funksjonaliteten til et fullverdig
energioppfølgingssystem (EOS), bl.a. temperaturlogging, slik at man kan se
bl.a. energi/temperatur-diagrammer.
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Måleroversikt

›

Ryen 11 kV elektrokjel (nr. 844530385). Plassert i fyrkjelrom, kjeller. Inkl.
bare kjelen og styringen/reguleringen av denne.

›

Ryen Verksted hovedtavle (nr. 9057015902) Denne er i kjeller.

›

Ryen sporvekselvarme/stillverk(gamle) (nr. 843073564) Plassert i kjeller,
likeretter, over effektbrytere. Tar med seg det gamle stillverket og nytt
skap for sporvekselvarme i det gamle stillverket.

›

Metro kjørestrøm er likeretteren som kun benyttes til kjørestrøm.

3.2

Energibruk og energianalyse

Temperatur-/graddagskorrigert energibruk korrigerer energibruken til oppvarming av bygninger med hensyn på utetemperatur. Slik kan en regne ut et forventet gjennomsnittlig energibehov over tid basert på historisk målte data
uavhengig av om det blir en mild eller kald vinter. De siste årene har det vært
statistisk mildere vintre enn normalt12.
Tabell 2

Gjennomsnittlig antall graddager for Oslo for 1981-2010 (normalår = 4052),
graddager for Oslo for 2010-2017 og prosentvis størrelse i forhold til normalår.

1981-2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4052

4736

3701

3889

3939

3349

3453

3660

3627

%

117 %

91 %

96 %

97 %

83 %

85 %

90 %

90 %

Gjennomsnittlig temperaturkorrigert energiforbruk for elektrokjelen basert på
data fra 2014-2016 er ca. 3,7 GWh.

3.2.1 Energibehov – CO₂ -utslipp
Totalt var el.forbruket ved Ryen Verksted 12 GWh i 2015. Elektrisitetsforbruket
til bygningsmassen (elektrokjel og hovedtavle) var nesten 7 GWh, hvorav ca. 3
GWh, ca. 100 kWh/m², gikk til ulike oppvarmingsformål. Figur 10 viser elektrisitetsforbruket for Sporveien for 2014-2017, hvor 2017 er fremskrevne tall.
For 2017 var totalt CO₂ -utslipp knyttet til elektrisitetsforbruk for elektrokjel og
hovedtavle i størrelsesorden 970 tonn ved 130 g CO2-ekv/kWh (Figur 5).

12

Graddagtall – Meteorologisk institutt / Enova SF
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Figur 10

Elektrisitetsforbruk for Sporveien 2014-2017 (2017 fremskrevet).

3.2.2 Effektbehov
Tabell 3 viser målt maksimalt elektrisk effektbehov ved Ryen Verksted i 2016.
Tabell 3

Målt maksimalt elektrisk effektbehov ved Ryen Verksted i 2016.

Maks. effekt kW – 2016
Ryen 11 kV elektrokjel
Ryen verksted hovedtavle

1743
610

Ryen, sporvekselvarme stillverk

1404

Ryen likeretter, kjørestrøm

1764

Elektrokjelen hadde i 2016 et maks. effektuttak på ca. 1750 kW.
Figur 11 viser målte månedlige maksimale effekter for elektrokjel, hovedtavle og
sporveksler/stillverk ved Ryen Verksted, mens Figur 12 viser målte timesverdier
for perioden mai 2014 – mai 2017 for elektrokjel og hovedtavle.
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Figur 11

Målte månedlige maksimale effekter for elektrokjel, hovedtavle, og sporvekslervarme/stillverk ved Ryen Verksted for perioden mai 2014 – mai 2017.

Figur 12

Målte timesverdier for elektrokjel (blå kurve) og hovedtavle (rød kurve) ved
Ryen Verksted for perioden mai 2014 – mai 2017.

Figur 13 viser varighetskurver for el.målere for 2016 basert på timesverdier.
Elektrokjelen hadde i 2016 en driftstid på ca. 220 dager, dvs. den dekker kun
klimaavhengige behov, ikke varmtvannsberedning.
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Elektrokjel
Hovedtavle

Figur 13

Varighetskurver for el.målere for 2016 ved Ryen Verksted basert på timesverdier. Elektrokjel, blå kurve – hovedtavle, rød kurve.

3.2.3 Årlige energi- og effektkostnader
Energi- og effektpriser for elektrisitet varierer fra måned til måned. Årlige
energi- og effektkostnader for 2016 er beregnet fra Hafslund nett sine nettleiepriser13 samt gjennomsnittlig energipris fra Kinect (Bergen Energi AS). Faste
kostnader er utelatt, da de ikke påvirkes av effektiviseringstiltak.
Tabell 4

Årlige energi- og effektkostnader for elektrisitet for 2016 ved Ryen Verksted.

2016

Energikostnad

Effektkostnad

Sum

(kr/år)

(kr/år)

(kr/år)

Elektrokjel

kr 2 702 834

kr 650 451

kr 3 353 285

Hovedtavle

kr 2 191 900

kr 393 090

kr 2 584 990

Sporvekselvarme,
stillverk

kr 2 666 378

kr 600 612

kr 3 266 990

Kjørestrøm

kr 2 100 933

kr 662 868

kr 2 763 801

kr 9 662 046

kr 2 307 021

kr 11 969 067

Sum

Løpende energi- og effektkostnader til elektrokjelen utgjorde i 2016 ca. 28 %
av de totale energi- og effektkostnadene til elektrisitet (ca. 12 mill. kr). På den
annen side representerte effektkostnadene (ca. 2,3 mill. kr) ca. 20 % av den
totale energi- og effektkostnaden.

13

https://www.hafslundnett.no/priser/nettleiepriser_bedrift/15558
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3.2.4 Utvikling i energi- og effektpriser – elektrisitet
El.kraftsystemet gjennomgår betydelige endringer14. Andelen fornybar energiproduksjon øker, og vil være økende, disse kan i de fleste tilfeller ikke reguleres
etter behovet for elektrisitet. Forbruket av elektrisitet har blitt mer effektivt,
men er også blitt mer effektkrevende. Disse endringene skaper utfordringer for
el.distribusjonsnettet.
Med utrullingen av AMS-målere (Avanserte Måle- og Styringssystemer) skal det
etableres ny tariffstruktur14. Målerne gir mulighet for avlesning på timesbasis, og
dette åpner for mer effektiv tariffering og mer bevisstgjøring av forbruket.
Hvordan den nye tariffstrukturen skal utformes er ennå ikke avklart, men et
alternativ er en tariff basert på abonnert effekt pluss en overbrukstariff. Denne
metoden har blitt benyttet i pilotprosjektene Smart Energi Hvaler og Demo
Steinkjer. Det er indikasjoner i markedet om at Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) går mot effekttariffering15.
Effekttariffen skal utformes slik at den i størst mulig grad bidrar til effektiv
utnyttelse av det allerede eksisterende el.nettet14. Tariffene skal bidra til riktige
investeringer i overføringsnett, produksjon og alternativer til strøm.
Endringene i kraftmarkedet gir insentiver for infrastruktur og installasjoner som
gjør forbruket mer effektivt, deriblant, nanogrid (bygningsnett), mikrogrid
(områdenett) og smartgrid (regionalnett) samt solcelle- og batteri-installasjoner. Visualisering av energiproduksjon og forbruk kan gjøre publikum mer
oppmerksomme og interessert i hvordan forbruket kan effektiviseres.
Det er forventet økende elektrisitetspriser i årene framover. Figur 14 viser
prognose for el.priser fram mot 204016. Andelen fornybar energi øker, men
stengingen av termiske kraftverk samt økningen i pris på kull, gass og CO2kvoter (EU ETS) vil øke, og dette vil føre til økende el.priser.
Det er utfordringer knyttet til at netteier har monopol og har eierskap i batterianlegg, og det er derfor foreløpig nødvendig at byggeier er eier av denne typen
installasjoner. Et batterianlegg driftet for optimalisering av et mikrogrid vil være
optimalt, men det kan også være gunstig for bygninger med stort forbruk, som
for eksempel Ryen Verksted.

14

http://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2015/hoeringsdokument2015_03.pdf

15

https://www.energinorge.no/fagomrader/stromnett/nyheter/2017/effekttariffer-pahoring-etter-sommerferien/

16

http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Nyheter%20%20vedlegg/Nyheter%202016/Langsiktig%20markedsanalyse%20Norden%20og%20E
uropa%202016%E2%80%932040.pdf
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Figur 14

Framskriving av energipriser6

Det er krav om omsetningskonsesjon for salg av kraft, foruten anlegg som kan
gå inn under plusskundeordningen, og levere maksimalt 100 kW effekt inn på
el.nettet. Omsetningskonsesjon kan søkes om under forenklede vilkår for mindre
anlegg.

3.3

Prosjekt nytt driftsbygg ved Ryen Verksted

Spor 17 skal utvides med ny verkstedgrav og stå klart til å kunne ta omfattende
vedlikehold på t-banevogner i slutten av 2019. Det vil medføre at det bygges et
2. etasjes, 400 m2 tilbygg, kalt driftsbygget over dagens energisentral og trafo.
Det nye bygget skal også inneholde styringssystemet som flyttes fra stillverket.
Det som vil påvirkes i energisentralen er at oljekjel og oljetanker vil måtte rives
og at samlestokken for varmeanlegget samt trafo og el-hovedfordeling flyttes.

Figur 15

Plassering av nytt driftsbygg ved Ryen Verksted, spor 17 (markert med gult).

Det er kun trafoen for verkstedhallen (bygg 514) som påvirkes, ikke de andre
byggene. Arbeidet i varmesentralen inkl. ny samlestokk for varmeanlegget påbegynnes sommeren 2018.
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Dagens vannbårne varmedistribusjonssystem (90/70°C) med aerotempere og
takpanel er fra byggeåret. Anlegget har passert teknisk levealder, men tilbyggprosjektet har ikke midler til å finansiere en større oppgradering eller ombygging
til lavtemperaturanlegg. Oljekjelen er normalt ikke i bruk (back-up), og oljefyring er forbudt fra 2020. Elektrokjelen er utdatert og vanskelig å vedlikeholde.
Det er fortsatt uklart om hvordan dette helt konkret vil påvirke mulighetene for
evt. å kunne benytte de eksisterende oljetankene som termisk energilager. Det
er derfor ikke foretatt noen vurdering av oljetankene til dette formålet i denne
rapporten.
Det anbefales for øvrig at varmesystemet i det nye tilbygget får et lavtemperatur varmeanlegg, med dimensjonerende temperaturnivå 60/40 °C eller 60/50
°C. Varme leveres via varmeveksler i varmesentralen.
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4

Energieffektivisering

Dette kapittelet omhandler aktuelle tiltak for energieffektivisering, både for
bygningskroppen og installasjoner. Tiltakene er ikke uttømmende.

4.1

Tiltak på verksted

Med utgangspunkt i statusbeskrivelsen for bygg og tekniske anlegg ved Ryen
Verksted i Kapittel 3, har det blitt vurdert en del energieffektiviserende tiltak.
Figur 16 viser en oversikt over ulike energieffektiviserende tiltak ved Ryen Verksted med tilhørende besparelser, investeringskostnader og lønnsomhet. De mest
lønnsomme tiltakene med mindre enn 5 års inntjeningstid er markert med fiolett
i figuren, og er som følger rangert etter inntjeningstid:

›

Nye tettelister rundt vinduer

›

Energioppfølgingssystem (EOS)

›

Innregulering av varmeanlegg

›

Isolering av rør, ventiler, pumper osv.

›

Oppgradering av ventilasjonsanlegg med bedre varmegjenvinner

›

Oppgradering av SD-anlegg

Isolering av tak og bytte av takvindu til aerogelpaneler eller polykarbonat er de
to enkelttiltakene med størst besparelse.
Til sammen utgjør energibesparelsene ca. 35% av energibruken til
hovedtavle og elektrokjel, og vil bidra til reduserte CO₂-utslipp tilsvarende ca. 320 tonn per år.
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Årlig
besparelse
[kWh/år]

Tiltaksbeskrivelse

Energioppfølgingssystem (EOS) og driftsoptimalisering144 029

Årlig
besparelse
[kr/år]

Brutto investering
eks. mva [kr]

Inntj. tid
[år]

29

Nåverdi
[kr]

115 223

70 000

1

912 879

57 410

49 381

1 686 700

#NUM!

-718 802

381 955

328 541

6 890 600

34

-451 052

15 000

12 001

5 000

0

138 262

538 820

463 469

8 702 640

28

381 559

Utskifting av vinduer

56 463

48 567

1 601 680

154

-649 745

Utbedring av porter

125 364

107 833

750 500

8

536 800

13 562

19 766

496 500

47

-260 530

Oppgradering av ventilasjonsanlegg

690 919

552 735

1 548 000

3

5 050 520

Oppgradering av SD-anlegg

144 029

115 223

500 000

5

482 879

Innregulering av varmeanlegg

185 442

148 353

171 000

1

1 600 031

Oppgradering varmeanlegg, ombygging til
mengderegulert system

34 875

27 900

1 250 000

#NUM!

-916 932

Utskifting av pumper

38 297

30 638

200 000

7

165 751

1 475

1 180

2 000

2

12 089

Frikjøling av isvannssystem

13 971

6 788

150 000

37

-92 095

Gjenvinning av kondensatorvarme

27 941

22 353

187 500

10

79 347

kr 2 049 952

kr 24 212 120

15

kr 1 327 245

Isolering av yttervegg
Isolering av yttertak
Nye tettelister rundt vinduer
Utskifting av takvindu (aerogel/polykarbonat)

Vannbesparende dusjer

Isolering av rør, ventiler, pumper etc.

TOTALT Bygnignsrelatert

Figur 16

4.2

2 469 553

Oversikt over ulike energieffektiviserende tiltak ved Ryen Verksted med tilhørende besparelser, investeringskostnader og lønnsomhet.

Tiltak på Stillverk/kjørestrøm

Det bør vurderes tiltak for bedre styring og overvåking av sporvekslervarme/stillverk og likeretter/kjørestrøm (inkl. oppvarming av togvogner) da det er uforklarlige sprang i energibruken over året. Begge el.målere viser lav energibruk
om sommeren og høyere om vinteren.
Figur 17 viser målt energiforbruk time for time i 2016 for sporvekselvarme/stillverk og likeretter/kjørestrøm. Stillverk og kjørestrøm har kortvarige og høye
effekttopper. Med den nye tariffordningen beskrevet i kapittel 3.2.4 Utvikling i
energi- og effektpriser – elektrisitet vil disse toppene bli kostbare. For å redusere disse effekttoppen er det utredet mulighetene ved bruk av superkondensatorer og batterier, som er beskrevet i kapittel 5.2.5 Elektrisk energilagring og
effektutjevning.
Lastflytanalyse
I Fornebubaneprosjektet, hvor COWI AS er elektrorådgiver, skal det ses nærmere på påvirkningen av høye laster på nettsystemet som følge av den nye tbanetraseen. Man har da muligheten til å analysere hvilke effekter den nye
tariffstrukturen vil ha. Lastflytanalysen utført i simuleringsprogrammet Etap
vil tydeliggjøre effekttopper ned til sekunder. Analysen vil også kunne utrede
mulighetene for bruk av super- og ultrakondensatorer og/eller litium-ion
batterier for å redusere effekttoppene.
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Figur 17

Målt energiforbruk time for time i 2016 for sporvekslervarme/stillverk og likeretter/kjørestrøm. Sporvekselvarme/stillverk, grønn kurve – likeretter/kjørestrøm, lilla kurve – utetemperatur, grå kurve.
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Vurdering av teknologier

Dette kapittelet gir en grundig beskrivelse av ulike teknologier for termisk og
elektrisk energiforsyning og energilagring ved Ryen Verksted.

5.1

Sammenstilling

Teknologiene for energieffektivisering samt termisk/elektrisk energiproduksjon
og -lagring som har blitt vurdert i dette prosjektet er:

›

Energieffektivisering – ulike tiltak (Kapittel 4)

›

Oppvarming og kjøling

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Biogass (metan)
Andre generasjons bio-fyringsolje (BFO)
Varmepumpe – bergvarme (inkl. kjøling)
Varmepumpe – uteluft (inkl. kjøling)
Fjernvarme – avfall, el., varmepumper, bioenergi (Fortum Oslo Varme)
Nærvarme – varmeutveksling med tilgrensende bygninger
Varmegjenvinning fra høyspentkabler
Termisk energilagring – effektutjevning

Kraft-/varmeverk (CHP17) med fornybart brensel/drivstoff
Solceller (PV) + termiske solfangere (T) – PV-T

El.produksjon/-lagring

›
›
›

17

Biomasse (flis, pellets)

Kombinert oppvarming og el.produksjon

›
›
›

Termiske solfangere (T)

Solceller (PV)
Vind
Elektrisk energilaging – effektutjevning

Combined Heat and Power (CHP)
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Figur 18 gir, som et eksempel, en prinsipiell framstilling av energiflyten i et
termisk og elektrisk energisystem ved Ryen Verksted basert på mange av de
nevnte teknologiene – termiske solfangere (T), solcellepaneler (PV), kombinerte
solcellepaneler og solfangere (PV-T), høytemperatur varmepumpe- og kjøleanlegg, termisk effekt- og energilager (hhv. store vanntanker og energibrønner i
fjell), elektrisk effekt- og energilager (f.eks. batterier og hydrogen) og spisslastenhet for varme (kjelanlegg). For bygningene utgjør energisparetiltak for å
redusere behovet for termisk/-elektrisk energi en del av et mulig totalkonsept.

Figur 18

Eksempel på prinsipiell framstilling av energiflyten i et mulig termisk og
elektrisk energisystem ved Ryen Verksted.

Tabell 5 gir hver teknologi en vurdering av egnethet med en skala fra 1 (Dårlig)
til 4 (Utmerket) for Ryen Verksted basert på følgende kriterier:
1.

Teknisk egnethet (arealbehov, dekke energibehov, modenhet osv.)

2.

Innovasjonsgrad (nyhetsverdi)

3.

Investeringskostnader

4.

LCC (Life Cycle Costs – livsykluskostnader, årskostnader)

5.

Driftssikkerhet og driftsegenskaper (enkelt å drifte)

6.

Lokalmiljø, støy/lokale utslipp/visuell belastning, hensyn til naboer

7.

CO₂-reduksjon, klimagassutslipp

8.

Effektreduksjon – mindre belastning på el.nettet

9.

Energireduksjon (energiutbytte)

10. Konvertering til fornybar energi (fornybarandel)
Skala18:

18

4 -Utmerket

3- God

2- Middels

1-Dårlig

Det er ikke foretatt noen vekting av de ulike kriteriene 1–10. Noen ganger veier f.eks.
teknisk egnethet og investeringskostnader tyngst, andre ganger f.eks. årskostnader,
driftssikkerhet eller lokale miljøhensyn.
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Tabell 5
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Overordnet vurdering av teknologier og deres egnethet – 1) Teknisk egnethet, 2) Innovasjonsgrad/nyhetsverdi, 3) Investeringskostnad, 4) LCC (årskostnad),
5) Driftssikkerhet/driftsegenskaper, 6) Lokalmiljø, 7) CO₂ -reduksjon, 8) Effektreduksjon, 9) Energireduksjon/energiutbytte og 10) Fornybarandel.

* Forutsetter fornybar brensel/drivstoff, f.eks. biogass, bio-olje, pellets
** Overskuddsvarme fra nabobygg
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Teknologier

Teknologiene er beskrevet og vurdert individuelt, og det er tatt utgangspunkt i å
dimensjonere effekt- og energibehovet til oppvarming av bygningsmassen,
stipulert til hhv. ca. 3 MW og ca. 3,2 GWh/år. Denne vurderingen er gjort da
anslått maks. energiutnyttelse fra sola vil være i denne størrelsesorden. Produseres det mer enn dette behovet kan overskuddsenergi lagres eller tilføres
resten av bygningene.

5.2.1 Solenergi – el. og/eller varmeproduksjon
Verkstedets solvendte takareal er på ca. 6500 m². Av dette arealet er det
beregnet praktisk mulig å utnytte maks. ca. 4200 m² til installasjon av solcellepaneler (PV) for el.produksjon, solfangerpaneler (T) for varmeproduksjon og/eller solcelle-/solfangerpaneler (PV/T) for kombinert el. og varmeproduksjon.

Figur 19

Oversikt over tilgjengelig takareal som er hensiktsmessig for installasjon av
solcellepaneler eller solfangere. Totalt areal for område A, B, C, D, og E er ca.
6500 m², mens reell effektiv overflate med solceller/solfangere er ca. 4200 m².

Det sydvendte taket har "sagtannform" med 23-30 ° vinkel. Dette er ikke optimal vinkel for Oslo, som er ca. 44 ° (årlig gjennomsnittsvinkel). Likevel er 23-30
° optimalt om sommeren (mai-juli). En mulig solenergiløsning vil basere seg på
å benytte solfangstanlegg. Ryen Verksted bruker ca. like mye elektrisk energi
som termisk energi (varme) per år.
Det kan være hensiktsmessig å ha solfangeranlegg over deler av taket, ettersom
solfangeranlegg har langt høyere virkningsgrad enn solcelleanlegg (krystallinske
silisiumsolceller). Elektrisitet regnes imidlertid som mer høyverdig energi enn
varme da elektrisitet også kan benyttes til el.spesifikke formål. Batterisystemer
har typisk effektivitet på ca. 98 %, mens relativt tap i varmelagre er avhengig
av type lagringsmedium (f.eks. vann, fjell), temperaturnivå og isoleringsnivå
mot omgivelsene.
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Solanalyser er gjort med 3D modellert bygningsdata, omliggende terrengdata og
lokasjon for Ryen. Det er også tatt hensyn til praktisk mulig utnyttet areal for å
montere solceller eller solfangere.

B

A

C
Figur 20

D
Eksempel på: A) solcellepaneler (PV), B) Kombinert solcellepanel og solfangerpanel (PV/T) samt to typer solfangerpaneler (T), C) flat type og D) Vakuumrør.

SOLCELLER (PV)
1. Teknisk egnethet – God (3)
Det er beregnet at takareal som er optimalt for plassering av solcelleanlegg er i
størrelsesorden 6500 m². Av dette totale arealet er det beregnet praktisk mulig
å utnytte ca. 4200 m² ved å installere solcellemoduler på 0,99 m x 1,6 m.
Installert PV-effekt er beregnet til ca. 742 kWp (kW peak), og årlig el.produksjon er beregnet til ca. 573 MWh/år. Årlig energiproduksjon er vist i Figur 21.
Dette utgjør anslagsvis 17 % av årlig elektrisitetsbehov forsynt fra hovedtavla.

Figur 21

Estimert maks. årlig energiproduksjon fra et 4200 m² solcelleanlegg (PV).
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Sammenlikningen mellom solenergiproduksjon og forbruk mål i hovedtavla vist i
Figur Figur 22 viser at det er betydelig høyere forbruk enn energiproduksjon fra
PV.

Figur 22

Maks. el.produksjon fra solenergi vs. forbruk (hovedtavle) over året.

Figur Figur 23 viser solenergiproduksjon og energiforbruk 21. juli. Mesteparten
av energiproduksjon kan brukes i bygget, men det vil være noe eksport. Det kan
også være fordelaktig å kombinere batterier med lagring av solenergi hvis det
er lave tariffer på dagtid sammenliknet med kveldstid og til å lagre overskuddsproduksjon av solenergi. Solenergien kan benyttes når det er høyere tariffer på
kvelden. Dette er omtalt i Kapittel 5.2.5 "Elektrisk energilagring og
effektutjevning".

Figur 23

Eksempel – solenergiproduksjon vs. el.forbruk ved Ryen Verksted 21. juli.
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Solcellepanel har typisk levetid på opptil 25-30 år, mens vekselrettere normalt
må byttes en gang i løpet av anleggets levetid. Det er beregnet om takkonstruksjonen tåler belastningen av solcellepanelene samt evt. snø som legger seg på
panelene i COWI-notatet "RIB vurdering av bærekonstruksjon"19. Totalvekten på
en solcelleanlegg vil være i størrelsesorden 40 tonn, fordelt på 4200 m².
Et solcelleanlegg vil produsere mest el-energi når el-forbruket er på sitt laveste.
Ved Ryen Verksted vil el-effektbehovet imidlertid alltid være høyere enn el-produksjonen fra solcelleanlegget og energien kan derfor benyttes direkte i bygget.
Det er derfor ikke nødvendig med eksport eller lagring av overskuddsenergi.
Solcellesystemet er analysert med solinnstrålingsdata på Ryen, hvor det er
antatt en systemvirkningsgrad på 15 % og en takvinkel på 30°.

Figur 24

Illustrasjon av takmontert solcelleanlegg ved Ryen Verksted (3D-modell).

Det er forøvrig essensielt at takkonstruksjonen med evt. forsterkninger tåler den
ekstra vekten av PV-systemet.
2. Innovasjonsgrad – God (3)
Krystallinsk silisium er kjent teknologi og begynner å bli utbredt på det norske
markedet. Tynnfilm solceller er benyttet i mindre grad, og vil være en mer innovativ løsning. Tredjegenerasjons solceller og høyeffektive solceller er foreløpig
ikke tilgjengelig på markedet.
Av de ulike teknologiene vil krystallinske solcellepaneler være det mest lønnsomme alternativet.

19

Olsen, M.F., 2017. RIB – vurdering av bærekonstruksjon, Ryen verksted. COWI-notat,
13. september 2018.
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3. Investeringskostnad – middels (2)
Investeringskostnaden for solcelleanlegg er relativt høy, men driftskostnadene
er derimot mye lavere enn alternativene. Det er estimert at et anlegg dimensjonert for hele Ryen Verksted, på 4200 m², vil ha investeringskostnader på ca. 6,8
mill. kr for krystallinske solcellepanel (5,25 mill. kr inkl. 20 % Enova-støtte). I
tillegg kommer kostnader til forsterkning av taket for å kunne bære den ekstra
vekten av solcelleanlegget. Forsterkning av taket er estimert til 2-10 mill. kr.
avhengig av omfang/utførelse på forsterkningen, jfr. COWI-notatet19 13.09.18.
4. LCC – god (3)
Det er beregnet at et solcelleanlegg vil nedbetales i løpet av ca. 20 år, ekskl.
tiltak for takforsterkning, dersom prosjektet får 20 % investeringsstøtte fra
Enova, uten støtte er tilbakebatalingstiden ca. 25 år. I beregningene er det
antatt krystallinske solcellepaneler og lavere pris grunnet stordriftsfordeler. Det
er antatt en energipris på 0,7 kr/kWh og utskiftning av vekselrettere etter 15 år.
Det er antatt 2,5 % diskonteringsrente og ingen inflasjon.

Figur 25

Livssykluskostnader for solcelleanlegg med støtte fra Enova

5. Driftssikkerhet/enkelt å drifte – utmerket (4)
Det vil ikke være nødvendig med snømåking av solcellepanelene, utover
eksisterende behov for å redusere lasten på taket. Solcellesystemer styres
automatisk og evt. forsyning ut til strømnettet. Det er forventet at likerettere
må byttes en gang i løpet av anleggets levetid. Solcelleanlegget har ingen
bevegelige deler som fører til slitasje.
Solcelleanlegg ansees som brannsikkert. Solcelleanlegget vil installeres med tiltak for brytning av likespenning på utsiden av bygget. I tillegg vil vekselrettere
og strengkabler til solcellepanelene utstyres med overvåkning knyttet opp mot
SD-anlegget for varsling ved produksjonsforstyrrelser.
6. Støy/lokale utslipp/visuell belastning – utmerket (4)
Et takmontert solcelleanlegg vil være godt synlig, og vil vise at Sporveien AS
satser på fornybar og framtidsrettet energiproduksjon. Systemet er lydløst, og
har ingen lokale utslipp til omgivelsene. Et solcelleanlegg vil kunne gi noe gjenskinn/blending, men anti-refleksivt belegg på panelene vil redusere dette.

http://projects.cowiportal.com/ps/A095150/Documents/03_Prosjektdokumenter/3.4_Rapporter_notater/RAP_Ryen-Verksted_energiutredning_2018.docx

40

RYEN VERKSTED – ENERGIUTREDNING 2018

7. Klimagassutslipp – god (3)
Solcelleanlegg har ingen lokale utslipp. Det er imidlertid viktig å være klar over
at det kan være betydelige drivhusgass- og kjemikalieutslipp knyttet til noen
produsenters produksjonsmetode av solcellepanel20.

Figur 26

Organisasjonen Silicon Valley Toxics Coalition sin "Solar Scorecard" med
vurdering av de ulike solcelleprodusentenes miljømessige og sosiale sider.
Fargene i tabellen angir om de scorer bra (mørk gul), middels (lys gul) eller
dårlig (grå) på de ulike kategoriene (Nikolaisen, 2016).

SOLFANGER (T)
1. Teknisk egnethet – god (3)
Det er hensiktsmessig å benytte solfangere som produserer varme med høy
virkningsgrad, da det meste av det årlige energibehovet er til oppvarming. Det
er lite behov for varme om sommeren, dermed kan det være hensiktsmessig å
benytte solfangere i kombinasjon med et varmelager for å dekke det totale
behovet, enten via korttidslagring på tankanlegg (lagring på dagtid, forbruk på
natt) eller langtidslager (f.eks. energibrønner i fjell).
20

Nikolaisen, P.I., 2016: Hvor miljøvennlig er solceller – Grønt kappløp: Dette er de
reneste og skitneste solcellene. Artikkel i Teknisk ukeblad, 31.10.2016.
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Av det totale arealet er det beregnet praktisk mulig å installere 4200 m², ved
solfangermoduler på 3 m x 6 m. Total vekt ca. 63 tonn, og er uten varmebærer
(propylenglykol/frostvæske) i solfangerne.
Årlig varmeproduksjon er beregnet til 3 000 MWh/år, og dette utgjør ca. 90 %
av årlig energibehov til oppvarming av bygningsmassen. For å dekke en så stor
andel av årlig varmebehov er en imidlertid avhengig av et effektivt termisk
energilager. Dette er diskutert i Kapittel 5.2.4.
Det er forøvrig essensielt at takkonstruksjonen med evt. forsterkninger tåler den
ekstra vekten av solfangersystemet19.
Alternativt kan det plasseres et mindre solfangeranlegg på traversbygget. Det
tilgjengelige arealet er estimert til 300 m², og vil gi en årlig varmeproduksjon på
ca. 215 MWh/år.
2. Innovasjonsgrad – god (3)
Solfangere er kjent teknologi som har vært i bruk lenge og er lite innovativt i
seg selv. En løsning med solfangere og energilager vil ha en langt større grad av
innovasjon, og et anlegg av denne størrelsesorden vil trolig bli Norges største
takmonterte solfangeranlegg.
3. Investeringskostnad – middels (2)
Det er beregnet at takflatene kan dekkes med 4200 m² solfangere, og investeringskostnad vil da komme på ca. 33,6 mill. NOK (26,8 mill. kr inkl. 20 %
Enova-støtte). Estimert investeringskostnad for solfangeranlegg på kun traversbygget er 2,4 mill. NOK (1,9 mill. kr inkl. 20 % Enova-støtte).
Det vil også tilkomme kostnader knyttet til integrering av nåværende varmedistribusjonsanlegg.
4. Livssykluskostnad (LCC) – god (3)
Hvis det antas at all produsert energi kan benyttes i byggene er tilbakebetalingsperioden ca. 22 år (18 år inkl. 20 % Enova-støtte). For å kunne utnytte
all varmeproduksjonen vil det være nødvendig med sesonglagring ettersom
varmeproduksjonen om sommeren vil være betydelig høyere enn lasten.
5. Driftssikkerhet/enkelt å drifte – god (3)
Et solfangeranlegg vil være automatisk overvåket og krever lite vedlikehold
6. Støy/lokale utslipp/visuell belastning – utmerket (4)
Et takmontert solfangeranlegg vil være godt synlig, og vil vise at Sporveien AS
satser på fornybar og framtidsrettet energiproduksjon. Systemet er lydløst, og
har ingen lokale utslipp til omgivelsene.
7. Klimagassutslipp – god (3)
Solfangere har ingen lokale utslipp. Det er imidlertid viktig å være kritisk til
materialer benyttet i solfangerne og tilhørende klimagassutslipp ved fremstilling
og produksjon.
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ELEKTRISK/TERMISK SOLFANGERPANEL (PV/T)
1. Teknisk egnethet – god (3)
Ved Ryen Verksted er det et stort behov for både varme og elektrisitet. PV/Tpaneler består av en kombinasjon av solfangere og solceller, hvor den sirkulerende frostvæsken kjøler ned solcellene slik at den elektriske virkningsgraden
blir høyere. Dette er spesielt gunstig ved høy utelufttemperatur. Plassbehovet
for en gitt elektrisk og termisk kapasitet blir tilnærmet halvert i forhold til separate solcelle- og solfangersystemer.
PV/T-systemer øker den elektriske virkningsgraden i solcellene, men den termiske utnyttelsen er ikke optimal da temperaturen på frostvæsken må være
relativt lav for å kunne oppnå økt elektrisk virkningsgrad. Dermed blir den totale
energivirkningsgraden lavere enn for separate solfanger- og solcelleanlegg. Vår,
sommer og høst, når det er relativt sterk solinnstråling, benyttes solfangerne til
å varme vann i varmtvannssystemer. I perioder med moderat/lav solinnstråling
avgis varmen gjerne til energibrønner i fjell, som benyttes som varmekilde for et
varmepumpeanlegg. Overført solvarme øker gjennomsnittlig temperatur i fjellet,
og bidrar til å øke varmepumpens gjennomsnittlige SCOP (energisparing). Dette
er nærmere beskrevet i Kapittel 5.2.4.
Det er forøvrig essensielt at takkonstruksjonen med evt. forsterkninger tåler den
ekstra vekten av PV/T-systemet.
2. Innovasjonsgrad – utmerket (4)
Det finnes ikke mange slike PV/T-systemer installert i dag, så installasjon av et
slikt anlegg vil anses som innovativt. Det gjenstår fortsatt en del utvikling før
prisen blir gunstig for stor-skala anlegg.
3. Investeringskostnad – dårlig (2)
Antatt kvadratmeterpris er høy og i størrelsesorden 12.000 kr/m². Med en
investeringsstøtte fra Enova på 20 % blir investeringskostnaden ca. 40 mill. kr.
4. LCC – dårlig (1)
Nedbetalingstiden blir ca. 75 år, dvs. svært lang. Det er da tatt hensyn til at
man må skifte ut inverteringen etter 15 år. Kostnaden knyttet til utskiftingen er
estimert til 2 millioner kroner.
5. Driftssikkerhet/enkelt å drifte – middels (2)
Et PV/T-anlegg er mer krevende å drifte enn separate systemer for el.produksjon og varmeproduksjon pga. har motstridende ønsker for PV-panelene (lav
temp. gir høyest virkningsgrad) og solfangerpanelene (relativt høy temperatur
gir høyest mulig bruksverdi ved direkte bruk).
6. Støy/lokale utslipp/visuell belastning – utmerket (4)
Et takmontert PV/T-anlegg vil være godt synlig, og vil vise at Sporveien AS
satser på fornybar og framtidsrettet energiproduksjon. Systemet er lydløst, og
har ingen lokale utslipp til omgivelsene.
7. Klimagassutslipp – god (3)
PV/T-anlegg har ingen lokale utslipp. For PV/T gjelder samme forholdsregler som
for solfangere og solcellepanel.
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5.2.2 Vind – el-produksjon
Det er foretatt en vurdering om det er hensiktsmessig å installere vindmøller for
lokal el-produksjon på området til Ryen Verksted.
Figur 27 viser at området rundt Ryen Verksted har en årsmiddelvind (midlere
vindhastighet) på rundt 4-5 m/s ved høyde 50 meter over bakken (NVE, 2009).
Nærliggende terreng og bygninger vil redusere vindhastigheten ytterligere.

Figur 27

Årsmiddelvind for Oslo og Akershus (NVE, 2009).

Årsmiddel vindhastighet er relativt lav. Et storskala vindmølleanlegg vil dessuten
gi en negativ visuell belastning samt støy. Vindmøller ansees derfor ikke som et
aktuelt alternativ for lokal el.produksjon ved Ryen Verksted.

Figur 28

Vindrose for Oslo, Hovin (MET, 2018).
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5.2.3 Varmepumper
Teknisk egnethet – utmerket (4 – bergvarme), middels (2 – uteluft)
Prinsipp/virkemåte
El.drevne varmepumper er en teknologi som ved tilførsel av elektrisitet (høyverdig energi) flytter varme fra en kilde med et gitt temperaturnivå til en varmeforbruker på et høyere temperaturnivå. Ettersom varmepumper utnytter en fritt
tilgjengelig varmekilde i omgivelsene (fjell, vann, jord, luft – fornybar varme)
eller en spillvarmekilde (spillvann, avkastluft, gråvann osv.) er behovet for høyverdig energi betydelig lavere enn for konvensjonelle oppvarmingssystemer.
Effektfaktor – energisparing
Forholdet mellom avgitt varmeeffekt (kW) og tilført elektrisk effekt (kW)
benevnes varmepumpens effektfaktor (COP). SCOP er gjennomsnittlig COP for
en varmepumpe over et år, og varierer typisk mellom 2 og 5. Det tilsvarer 50
% til 80 % årlig energisparing i forhold til elektrisk oppvarming. SCOP øker
med avtagende forskjell mellom temperaturen på varmekilden og temperaturkravet for varmeforbruker. Dvs. det oppnås høyest energisparing for varmepumper som utnytter en varmekilde med relativt høyt temperaturnivå (fjell,
vann) og som leverer varme til en varmeforbruker med moderat temperaturkrav. Bruk av uteluft som varmekilde gir lavere SCOP pga. lavere gjennomsnittlig temp. og dårligere termiske egenskaper for varmekilden samt at det er behov
for periodevis avrimning av utedelen. Anleggene kan heller ikke levere varme
ved høy temperatur når det er kaldt ute (maks. 40-55 °C), og har flere driftsproblemer og kortere levetid enn anlegg med fjell/vann som varmekilde. Det
anbefales derfor ikke bruk av luft/vann-varmepumper ved Ryen Verksted.
Kjøling – frikjøling
Varmepumper har en "kald" og en "varm" side, og kan produsere varme og
kjøling (kjøling av ventilasjonsluft, møterom, serverrom osv.) simultant. Ved
bruk av fjell, sjøvann eller grunnvann som varmekilde kan dessuten hele eller
deler av kjølebehovet dekkes med direkte kjøling (frikjøling) mot varmekilden.
Utnyttelse av frikjøling er avhengig av varmekildens temperatur når det er
behov for kjøling samt temperaturkravet i kjølesystemet. Uteluft er ikke egnet
eller kan kun i liten grad benyttes til frikjøling.

Figur 29

Prinsipp for et varmepumpeanlegg som dekker ulike varme- og kjølebehov i
en bygning ved utnyttelse av en ekstern varmekilde.
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Dimensjonering – energidekningsgrad
Klimaavhengige varmebehov – Pga. relativt høy spesifikk investeringskostnad
(kr/kW) dimensjoneres varmepumper som skal dekke klimaavhengige romoppvarming og oppvarming av ventilasjonsluft som en grunnlastkilde med 40-70 %
effektdekningsgrad. Anleggene vil da dekke 70-90 % av årlig varmebehov.
Spisslast dekkes med et rimelig kjelsystem, som i stor grad har vært olje- og
elektrokjeler. Pga. utfasing av fossil olje til oppvarming i 2020 er de mest
aktuelle energibærerne for spisslast i dag elektrisitet, bio-olje (Kap. 5.2.7), biogass (Kapittel 5.2.8), fossil gass (fortsatt tillatt) og fjernvarme (Kap.5.2.10).
Varmtvannsberedning – Varmtvann kan forvarmes direkte fra varmekretsen
eller det kan benyttes overhetningsvarmeveksler eller to-trinns varmtvannssystem. Ved større varmtvannsbehov anbefales det å installere en separat
varmepumpe som dekker hele behovet for varmtvannsberedning, dvs. 100 %
energidekning. Varmepumpen dimensjoneres for gjennomsnittlig effektbehov
over døgnet/uken mens akkumulatortankene dimensjoneres for å dekke maks.behovet ved styrttapping. Et kjelanlegg eller elektriske varmeelementer i akkumulatortankene brukes som back-up og ettervarming ved behov.
Aktuell varmepumpeteknologi
Valg av varmepumpeteknologi er i stor grad knyttet til anleggets varmekilde,
ønsket varmeytelse, temperaturkravet ved varmeleveranse samt type arbeidsmedium21 (kuldemedium). I eldre bygg med vannbåren varmdistribusjon er
dimensjonerende tur-/returtemperatur typisk 80/60 °C. For å kunne levere romog ventilasjonsvarme ved 70 °C eller høyere er det behov for spesialutformede
høytemperatur varmepumper. Det er de senere årene utviklet en rekke høytemperatur anlegg som kan levere varme helt opp mot 70-100 °C, Tabell 6:
Tabell 6

1. trinns anlegg

Aktuelle varmepumpeteknologier og –prosesser med tilhørende arbeidsmedier
(kuldemedier) for varmeleveranse ved fra 65 til 90 °C.

Arbeidsmedium

Temperatur

Kommentar

R600a – isobutan

80-90 °C

Brennbart medium, mindre anlegg (<100 kW)

R717 – ammoniakk

80 °C

Spesialutformet 1. trinns anlegg

R717 – ammoniakk

80-90 °C

Krever høy temp. på varmekilden (30-40 °C)

CO₂ (R744)

65-70 °C

Best egnet for varmtvannsproduksjon

HFO

65-70 °C

Neglisjerbar GWP men danner syrer ved utslipp

R134a (HFK-134a)
2. trinns anlegg

Kaskadeanlegg

Hybridanlegg

21

Høy GWP – regulert av F-gassdirektivet

R717 – ammoniakk

80-90 °C

Giftig medium (B2L) – for større anlegg

R134 (HFK-134a)

75-90 °C

Høy GWP – regulert av F-gassdirektivet

HFO

75-90 °C

Neglisjerbar GWP men danner syrer ved utslipp

R134a/Öko1

80-100 °C

Høy GWP for R134a – regulert av F-gassdirekt.

R290/R600a

90 °C

Brennbare medier – mindre anlegg (<100 kW)

R717/R717
(ammoniakk-vann)

90-110 °C

Giftig medium (B2L, R717) – prosessen egnet
ved stor temperaturglidning på varm/kald side

Et medium som sirkulerer og transporterer termisk energi i et lukket rørsystem mellom
varmevekslere mot varmekilden (fordamper) og varmeforbruker (kondensator).
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Følgende anleggstyper/arbeidsmedier frarådes brukt ved Ryen Verksted:

›

Ett-trinns anlegg med hydrokarboner (R600a, R290) – for lav varmeytelse
for aggreatene, brennbart medium kan utgjøre en sikkerhetsrisiko

›

Ett- eller to-trinns anlegg med R134a – mediet er regulert av F-gassdirektivet pga. relativt høy GWP-verdi, og skal fases ut innen 2030. Det kan bli
problemer med evt. etterfylling av medium etter dette ved evt. lekkasjer.

›

Ett- eller to-trinns anlegg med HFO (HydroFluoroOlefin) – HFO har neglisjerbar GWP-verdi men reagerer med vann og danner diverse syrer ved
lekkasjer til omgivelsene. Ettersom en ikke vet hvilke konsekvenser dette
har i naturen anbefales foreløpig ikke HFO på større anlegg.

›

Kaskadeanlegg med R134a/Öko1. R134a er regulert av F-gassdirektivet,
og Öko1 er et arbeidsmedium som ikke er nærmere spesifisert av produsenten. Disse kaskadeanlegget oppnår dessuten kun moderat COP.

Spesialbygde 1. trinns anlegg eller 2. trinns anlegg med ammoniakk (R717)
egner seg for varmeleveranse til høytemperatur varmesystemer pga. egnet
temperaturområde og høy COP. Ammoniakk er giftig, men dagens aggregater
har lav mediefylling (< 0,2 kg/kW), og plasseres i gasstette maskinrom med
gassdetektorer/alarm, eget ventilasjonsystem osv. i hht. Europa-standarden
NS-EN 378, noe som gir et svært høyt sikkerhetsnivå. Det er installert mange
ammoniakk-varmepumper i norske fjernvarmeanlegg og større bygninger de
siste 20 årene, bl.a. ved NTNU, Gløshaugen (1200 kW, 2014). Høytemperatur
ammoniakk-aggregater er tilgjengelig i ytelser fra ca. 300 kW.

Figur 30

Eksempel på ett-trinns og to-trinns høytemperatur varmepumper med R717
(ammoniakk) som arbeidsmedium.

Ved stort behov for oppvarming av varmt forbruksvann til hygienske formål,
vasking av materiell osv. er CO₂ varmtvanns-varmepumper spesielt godt
egnet. Anleggene, som benytter karbondioksid (CO₂ , R744) som arbeidsmedium, kan varme vann opp mot 80-90 °C og likevel oppnå høy COP. CO₂ aggregatene fås med kapasiteter fra ca. 15-20 kW opp til mange hundre kW.
De siste par årene har det blitt installert CO₂ -varmepumper i bl.a boligblokker,
sykehjem og sykehus. Norges største CO₂ -varmepumpe for varmtvannsberedning (350 kW) ble installert i 2014 ved Universitetssykehuset i Tromsø (UNN).

http://projects.cowiportal.com/ps/A095150/Documents/03_Prosjektdokumenter/3.4_Rapporter_notater/RAP_Ryen-Verksted_energiutredning_2018.docx

RYEN VERKSTED – ENERGIUTREDNING 2018

Figur 31

47

Eksempel på varmtvanns-varmepumper med CO₂ (R744) som arbeidsmedium.

2. Innovasjonsgrad – god (3)
Både høytemperatur ammoniakk-varmepumper og CO₂ -varmepumper for
varmtvannsberedning representerer teknologi som relativt nylig har blitt
introdusert på det norske markedet, slik at anvendelsen er i oppstartsfasen.
Teknologiene kan derfor ansees som relativt innovative. Anleggene bruker for
øvrig naturlige arbeidsmedier, som ikke har noen negativ effekt på det globale
miljø ved lekkkasjer (100 % miljøvennlig). Anleggene oppnår dessuten en god
del høyere COP enn konvensjonell varmepumpeteknologi.
3. Livssykluskostnad (LCC) – god (3)
Høytemperatur ammoniakk-varmepumper er kostbare da det er avansert
teknologi med lang levetid, typisk 12.000-15.000 kr/kW. CO₂ -varmepumper for
varmtvannsberedning koster i størrelsesorden 5.000-6.000 kr/kW. Selv om investeringskostnaden er relativt høy for denne typen varmepumpeanlegg vil høy
årlig energisparing gi relativt moderat nedskrivningstid (pay-off) og varmepris.
Typisk nedskrivningstid vil være i størrelsesorden 10-12 år, med en spesifikk
varmepris i størrelsorden 70-80 øre/kWh.
4. Driftssikkerhet/enkelt å drifte – utmerket (4)
Et eventuelt varmepumpeanlegg for oppvarming og kjøling ved Ryen Verksted
vil benytte et større antall vertikale energibrønner i fjell (brønnpark) som varmekilde og varmesluk (Termisk energilager i fjell, Kap. 5.2.4). Varmepumper med
ammononiakk eller CO₂ som arbeidsmedium er spesialteknologi av høy kvalitet.
Vanligvis regnes 20-25 års levetid for ammoniakkanlegg. Ettersom CO₂ -anlegg
er såpass ny teknologi kjennes ikke typisk levetid, men den er minimum 15 år.
Varmepumpeanlegg har helautomatisk drift og har erfaringsvis høy driftssikkerhet hvis de vedlikeholdes i hht. produsentens anvisninger. Varmepumpeaggregater trenger årlig vedlikehold av sertifisert firma, mens en brønnpark er et
lukket system og trenger relativt lite ettersyn og vedlikehold.
5. Støy/lokale utslipp/visuell belastning – utmerket (4)
Væske/vann varmepumpe-/kjøleaggregater plasseres i eget støyisolert teknisk
rom i bygningen. Det benyttes støydempning mot bygningskonstruksjonen og
mot varme- og kjølesystemet (kompensatorer), slik at det ikke skal komme støy
ut i bygget. En brønnpark er usynlig etter at den er ferdig etablert ettersom
brønnsystemet med samlekummer og rørsystem ligger i fjellet/bakken. Pumper
for sirkulasjon av frostvæske i borehullsvarmevekslerene (kollektorene) i energibrønnene samt rørsystemet mellom brønnene og varmepumpen plasseres i teknisk rom sammen med varmepumpeanlegget.
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6. Klimagassutslipp – god (3)
Energieffektive varmepumper med ammoniakk og CO₂ som kuldemedium oppnår høy gjennomsnittlig effektfaktor (SCOP), slik at nødvendig tilført elektrisk
energi for drift av systemene blir lav. Et varmepumpeanlegg med SCOP = 4 gir
75 % lavere el-forbruk enn en elektrokjel. Globalt CO₂ -utslipp fra et varmepumpeanlegg er avhengig av hvilken CO₂ -faktor som benyttes for el. I denne
rapporten er det benyttet 130 g CO₂ -ekvivaleter per kWh el. (Figur 5).

5.2.4 Termisk energilagring
Teknisk egnethet – god (3)
Et solfangeranlegg på taket av Ryen Verksted vil ha en betydelig overkapasitet
om sommeren og minimal kapasitet midt på vinteren når varmebehovet er
størst. For å oppnå maksimal utnyttelse av anlegget og dekke en størst mulig
andel av årlig varmebehov, må det installeres termiske energilagre som har
egenskap til å jevne ut varmeleveransen over døgnet, uken og året. Det er her
presentert tre ulike systemer/konsepter:
1.

Sol – korttids varmelager med bruk av vann eller faseforandringsmateriale
(PCM) som lagringsmedium i oppgraderte, eksisterende oljetanker

2.

Sol – langtids varmelager (sesonglagring) i energibrønner i fjell (brønnpark), evt. i kombinasjon med korttids varmelager i tanker (Alternativ 1)

Hvis det alternativt benyttes et kombinert varmepumpe-/kjøleanlegg, eventuelt i
kombinasjon med solfangere på tak, vil systemet kunne levere både varme og
kjøling til bygningsmassen. Følgende system/konsept er presentert:
3.

Varmepumpe – langtids termisk energilager i energibrønner i fjell (brønnpark) tilkoblet et kombinert varmepumpe-/kjøleanlegg, evt. også et solfangeranlegg men med mindre omfang enn Alternativ 1 og 2

A) Korttids varmelagring av solvarme i eksisterende oljetanker – vann/PCM
På Ryen Verksted er det eksisterende oljetanker på totalt ca. 140 000 liter som
evt. kan renses og isoleres for å kunne benyttes som et korttids varmelager med
oppvarming/kjøling av vann. Tanksystemet egner seg for døgnlagring, eventuelt
lagring over flere døgn, men har ikke nok kapasitet og er helt uhensiktsmessig
for sesonglagring. Tankene kan eksempelvis lagre inntil ca. 4 000 kWh ved oppvarming til 80 °C og avkjøling til 55 °C. Lagertankene utformes som et trykkløst
system med varmevekslere mot solfangeranlegget og varmesystemet i bygget.
Det bør evt. vurderes å modifisere tankene diffusorer på innløp, vendeplater
innvendig osv. for å sikre maksimal temperatursjiktning under drift.
Vannet i tankene kan evt. erstattes med et faseforandringsmateriale (PCM), som
fryser og smelter ved tilnærmet konstant temperatur når det hhv. tar opp varme
og avgir varme (latent varme). Lagringskapasiteten for PCM er i størrelsesorden
10 ganger høyere enn ved oppvarming/avkjøling av vann. PCM i form av hydratsalter har først og fremst vært brukt i termiske lagringssystemer for kjøling ved
typisk 10 °C. Det finnes imidlertid kommersielt tilgjengelige hydratsalter som
har fryse-/smeltepunkt i aktuelt temperaturområde (50-90 °C). Latent varmekapasitet (smelte-/frysevarme) for denne type PCM er i størrelsesorden 100-150
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kJ/kg og 160-230 MJ/m³ (335 kJ/kg for rent vann)22. PCM leveres ferdig påfylt i
små plastelementer, og stables inn i tankene som vist i Figur 32. Tankene må
kappes opp, fylles med elementer, sveises igjen og isoleres.
Det skal bygges et 2. etasjes, 400 m2 tilbygg, kalt driftsbygget over dagens
energisentral og trafo. Arbeidet vil starte opp sommeren 2018 (Kapittel 3.3). I
energisentralen skal oljekjelen og oljetanker rives, og samlestokken for varmeanlegget samt trafo og el-hovedfordeling skal flyttes. Det er fortsatt uklart om
hvordan dette helt konkret vil påvirke mulighetene for evt. å kunne benytte de
eksisterende oljetankene som termisk energilager. Utnyttelse av oljetanker for
termisk energilagring er derfor ikke utredet nærmere i denne omgang.

Figur 32

Prinsipp for PCM-system med sirkulerende vann for varmeleveranse-/uttak
samt eksempler på PCM-elementer, PCM-elementer i stabel inne i en tank og
innheising av PCM-tank i teknisk rom ved Høyskolen i Bergen (SWECO).

B) Sesonglagring av solvarme i fjell (brønnpark, BTES)
Ved sesonglagring av overskuddsvarmen fra solfangersystemet vår, sommer og
høst, vil systemet kunne dekke en betydelig høyere andel av årlig varmebehov
enn et korttids varmelagring (mye høyere energidekningsgrad).
En aktuell lagringsløsning er at det bores et større antall vertikale borehull i
fjellet (brønnpark) hvor det installeres U-rørsvarmevekslere (kollektorslanger) i
plast (PE). Typisk borehullsdybde er 30-60 m, og innbyrdes brønnavstand er
normalt mindre enn 5 m. Varmevekslerene i brønnene kobles i parallell mot en
lukket rørsystem og en varmeveksler mot solfangersystemet. Oppvarmet vann
sirkuleres ned i varmevekslerene og varmer opp fjellet. Lagringstemperaturen i
slike brønnparker vil være opp mot ca. 80 °C. Ved lagring av varme i fjell på
lavere temperaturnivå, f.eks. 10-30 °C, vil overskuddsvarmen fra solfangersystemet ikke kunne benyttes direkte til oppvarming og må oppgraderes til
ønsket temperaturnivå med en varmepumpe (se underpunkt C).
22

Phase Change Material Products Ltd.
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Geologien i området og fjellet sine materialegenskaper avgjør om det er hensiktsmessig å bygge et slikt anlegg. Det er gunstig med kort avstand ned til fast
fjell (korte fôringsrør) samt fjell med høy varmekapasitet og høyt grunnvannsnivå. God varmeledningsevne og stor grunnvannsbevegelse vil på den annen
side medvirke til høyt varmetap fra lageret hvilket er ugunstig. Høy varmeledningsevne er for øvrig en fordel for å kunne overføre varme raskt ved termisk
lading av brønnsystemet. Brønnparker med et stort antall energibrønner, dvs.
høyt forhold mellom volum og overflate, vil ha mindre relativt varmetap til
omkringliggende fjell (mindre temperaturtap) enn mindre lagre. Det er derfor
gunstig med kubisk eller sirkulær utforming av fjellageret.
I solenergiprosjektet, Drake Landing Solar Community i Okotoks i Canada, er
solfangere koblet til korttids/langtids energilagringssystemer samt et distribusjonssystem for oppvarming av 52 eneboliger23.

›

Område/klimasone – 51,1 ° N (som Nord-Frankrike, Oslo på 59,9 N), 1094
m.o.h. – kalde vintre (-35 °C) og varme somre (28 °C).

›

Solfangere – 800 stk. plane solfangere (2,45 x 1,18 m) montert mot sør
med 45 ° asimutvinkel – propylenglykol, prod.temp. opp mot ca. 80 °C

›

Korttids energilager – 2 x 120 m³ isolerte, horisontale vanntanker utformet
for maks temperatursjiktning, 75 °C maks. lagringstemperatur

›

Langtids energilager, BTES (Borehole Thermal Energy Storage) – 144 stk.
37 m dype Ø150 mm borehull i fjell, 2,5 m innbyrdes avstand, tilbakefylling
av brønnene, ingen grunnvannsstrøm, oktogonform, 25 mm PEX U-rørskollektorer, vann pumpes fra senter av BTES (minimalt varmetap)

›

Distribusjonsnett for vann (nærvarmenett) – 40-50 °C temperaturnivå gir
relativt høy virkningsgrad for både solfanger- og distribusjonssystemet

Selv med de varme somrene i Alberta tok det 3 år før det termiske energilageret
i fjell (BTES) var fulladet med 80 °C i senter av lageret.
Målt årlig energidekningsgrad for solvarmesystemet er i gjennomsnitt 95 %.
Høyere produksjons- og lagringstemperatur pga. varmeleveranse til varmesystemer med høyere temperaturkrav, plassering i klimasone med mildere/kortere somre (Oslo) samt mer ugunstige grunnforhold (f.eks. grunnvannsstrøm) vil gi kunne medføre stor reduksjon i produksjons- og lagringsvirkningsgradene og dermed betydelig lavere årlig energidekningsgrad.
Solvarmesystemer med termisk lagring i fjell er foreløpig ikke brukt i Norge. I
Sverige finnes det solvarmesystemer for oppvarming av boliger i bl.a. Lidköping
og Anneberg, hver med ca. 2500 m² takmonterte solfangere. Overskuddsvarmen lagres i hht. 15.000 m³ leire og 600.000 m³ brønnpark18. Temperaturnivået for systemene er ikke kjent, men det er oppgitt en årlig energidekningsgrad for solvarmeanleggene på ca. 70 %. I Sverige har det vært gjennomført
og gjennomføres i dag forskningsprosjekter for lagring av prosessvarme i fjell
ved ulike temperaturnivå, bl.a. i Linköping og Emmaboda.

23

Drake Landing Solar Community – https://www.dlsc.ca/
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Enebolig

Isolert rørnett

Korttids termisk
energilager med
2 x 120 m³
vanntanker

Figur 33

Nærvarmesystem
(isolert rørnett)
Langtids termisk
energilager i fjell,
144 borehull Ø 150
mm (BTES)

Prinsipiell systemløsning for solvarmesystemet ved Drake Landing Solar
Community (DLSC) i Canada med kortidsenergilager (tanker) og langtids
energilager i energibrønner i fjell samt distribusjonssystem (nærvarmenett).

75 °C

Solfangere
80 °C

Høytemperatur tank
50
°C

Varmeveksler
45 °C

Lavtemperatur tank

Energisentral
Figur 34

Prinsipiell framstilling av energisentral for DLSC med solfangere, varmeveksler
og korttids energilager (2 x 120 m³ isolerte vanntanker).

Det forskes også på lagring av termisk energi i bakken i mindre skala på Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Det gjennomføres feltmåleforsøk
på et brønnhus på 50 m² med 64 m² solfangere hvor varmen sesonglagres i en
liten brønnpark under bygget med 12 stk. 40 m dype energibrønner24.

24

Heyerdahl, P.H., 2017: Sesonglagring av solenergi for utslippsfri oppvarming av
bygninger hele året. NMBU Solkonferansen 2017.

http://projects.cowiportal.com/ps/A095150/Documents/03_Prosjektdokumenter/3.4_Rapporter_notater/RAP_Ryen-Verksted_energiutredning_2018.docx

52

RYEN VERKSTED – ENERGIUTREDNING 2018

Rørnett
solfangere

Nærvarmenett

Energisentral

Termisk
lager i fjell
(BTES)

Rørnett
solfangere

Solfangere

Boliger

Figur 35

Prinsipiell framstilling av solvarmesystemet for DLSC med solfangere,
energisentral (varmeveksler, vanntanker) og termisk energilager i fjell.

C) Varmepumpe og evt. solvarme – termisk energilager i fjell/brønnpark (BTES)
Den mest vanlig måten å utnytte energibrønner i fjell på som termisk energilager er å koble brønnparken til et varmepumpeanlegg for varme- og kjøleleveranse. Det bores et gitt antall 250-300 m dype energibrønner (Ø150 mm)
med typisk 7-10 m innbyrdes avstand. I hvert borehull installeres en enkel Urørs borehullsvarmeveksler (Ø40 mm, PE100). Varmevekslerene parallellkobles
mot samlekummer og videre mot rørnett til/fra varmepumpesentralen. Pga.
relativt lavt temperaturnivå i brønnsystemet vinterstid må det benyttes en frostvæske som varmebærer (etanol). For større brønnparker blir det gjennomført
prøveboring og målinger (TRT) for å få et best mulig dimensjoneringsgrunnlag.
Overordnet driftsstrategi for brønnparker med varmepumpe er som følger:

›

Overordnet varmebehov – Varmepumpeanlegget benytter brønnparken som
varmekilde, og avkjøler fjellet. Evt. kjølebehov dekkes med direkte kjøling
(frikjøling) med den kalde frostvæsken. For brønnparker er maks. og min.
tillatt temperaturnivå på frostvæsken hhv. ca. 25 °C og ca. -2 °C.

›

Overordnet kjølebehov – Ved et gitt tidspunkt vil kjølebehovet bli dominerende termisk last. Varmepumpen driftes da som en kjølemaskin for å
dekke kjølebehov utover det som kan dekkes med direkte kjøling fra brønnparken. Overskuddsvarmen fra anlegget avgis/dumpes til brønnparken slik
at temperaturen stiger. Over et år vil temperaturnivået i brønnparken
variere avhengig av hvor mye varme som tas ut eller tilbakeføres.

Figur 37 viser en prinsipiell framstilling av ulike driftstilstander for et varmepumpeanlegg for oppvarming/kjøling tilknyttet en brønnpark.
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Figur 36

Prinsipp for varmepumpeanlegg tilknyttet brønnpark i fjell for oppvarming og
kjøling ved dominerende varmebehov og dominerende kjølebehov.

Figur 37

Prinsipiell framstilling av ulike driftstilstander for et varmepumpeanlegg for
oppvarming og kjøling tilknyttet en brønnpark.

I en større brønnpark vil det være relativt liten varmetransport til/fra omkringliggende fjell pga. høyt volum/overflate-forhold. For at brønnparken skal kunne
være i termisk balanse over tid – kjennetegnet med kun moderate endringer i
årlig middeltemp. – må derfor årlig tilført varmemengde fra f.eks. kjøleanlegg,
solfangere, uteluft/tørrkjøler osv. være i samme størrelsesorden som den
varmemengden som varmepumpen henter ut i overordnet varmedrift. Figur 38
viser et eksempel på månedlig energibalanse for en større brønnpark.
Det kan også bygges et kombinasjonssystem hvor solfangere på tak dekker
varmebehovet direkte når de har kapasitet, og leverer overskuddsvarme til
brønnsystemet ved moderat temperatur. Hvis varmen skal lagres på høyere
temperatur enn ca. 25 °C må det benyttes annen frostvæske enn etanol, f.eks.
etylenglykol (giftig) eller propylenglykol (som i solfangersystemer).
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Figur 38

Eksempel på tilført og levert varme per måned for en større brønnpark.

Ved kombinasjon av varmepumpeanlegg og solfangere med en brønnpark er det
viktig å være klar over at svært lite eller ikke noe av kjølebehovet vil kunne
dekkes med direkte kjøling med frostvæske i energibrønnene (frikjøling).
Grunnforhold ved Ryen Verksted
Fjellgrunnen under Ryen Verksted består av glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt. Like ved mot vest består berggrunnen av granittisk
gneis og migmatitt25. Grensene mellom de ulike bergartene er kun veiledende.
For å kunne gjøre en skikkelig vurdering av berggrunnens egnethet for lagring
av varme for et solfangersystem eller som varmekilde/varmesluk for et varmepumpeanlegg for oppvarming og kjøling må det gjennomføres en prøveboring
med detaljert analyse av berggrunnen, bl.a. termisk responstesting (TRT26).

Figur 39

N250 berggrunnskart for området ved Ryen Verksted (www.ngu.no).

25

Digitale berggrunnskart – Norges geologiske undersøkelse (www.ngu.no)

26

https://basum.no/fagomrader/energibronner/responstest/
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Figur 40 gir en oversikt over eksisterende energibrønner for varmepumpeanlegg
i området ved Ryen Verksted27, mens Tabell 7 viser gjennomsnittsverdier for
brønndybde osv. for brønnområde A til H.
Tabell 7

Oversikt over borehullsdybde, dybde til fjell, grunnvannsspeil, vannmengde og
avstand til Ryen Verksted for brønnområdene A til H.

Brønndybde

Dybde til fjell

Grunnvannsspeil

Vannmengde

Avstand Ryen v.

A

200 m

2–6 m

- 1 til -6 m

*

285 m

B

200 m

1–3 m

-4 m

*

390 m

C

200 m

1–2 m

-4 m

*

500 m

D

200 m

1m

-3 m

100 liter/t

550 m

E

219 m

2–5 m

*

50–500 l/t

630 m

F

90-200 m

1-3 m

-8m

50-1000 l/t

580 m

G

130-200 m

1-4 m

-6 til -10 m

50-500 l/t

570 m

H

180-210 m

1-2 m

*

1000 l/t

380 m

H

A
B

G

C

F

D

E
Figur 40

Oversikt over eksisterende energibrønner for varmepumpeanlegg i området
rundt Ryen Verksted (www.ngu.no). Brønndata er presentert i Tabell 7.

Tabell 7 viser at berggrunnen har liten overdekning/løsmassetykkelse (gir
korte/billige fôringsrør), at grunnvannsspeilet ligger relativt høyt (varmeoverføring i nesten hele brønndybden) og at det er liten/moderate grunnvannsbevegelse. Ved boring av et stort antall energibrønner vil det erfaringsvis være
liten grunnvannsstrøm gjennom brønnparken da evt. grunnvannsstrømmer blir
kortsluttet. Selv om det er liten grunnvannsstrøm (egnet for sesonglagring av
varme) kan det imidlertid unntaksvis opptre høy grunnvannsstrøm i lokale
sprekker i fjellet (> 1000 liter/t). Tidligere termisk responstesting i Oslo viser at
varmeledningsevnen for disse bergartene ligger omkring 3,0 W/(mK). Totalt sett
ansees derfor berggrunnen som godt egnet for etablering av energibrønner i fjell
for varmepumpeanlegg.
27

Grunnvannsdatabase (Granada) – Norges geologiske undersøkelse
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Pga. grunnvannstrømning er berggrunnen ved Ryen Verksted i utgangspunktet
uegnet for sesonglagring av varme fra et solfangeranlegg. For å kunne fastslå
med sikkerhet om berggrunnen er egnet for lagring av varme fra et solfangersystem er det derfor behov for ytterligere undersøkelser og vurderinger.
2. Innovasjonsgrad – utmerket (4) til god (3)
Innovasjonsgraden vil være stor (4) hvis varme fra et evt. solfangeranlegg eller
PV/T-anlegg kan lagres i berggrunnen vår/sommer/høst for å benyttes om vinteren når det er lite solinnstråling og høyt varmebehov. Dette er en løsning som
ikke tidligere har vært benyttet i Norge eller i utlandet i samme klimasone i stor
skala. Bruk av svært store tanker for lagring varmt vann er heller ikke brukt i
Norge. Når det gjelder lagring av lavtemperatur varme i fjell så finnes det en del
større varmepumpeanlegg i Norge der brønnparken brukes som sesonglager for
varme og som varmekilde for kombinerte varmepumpe- og kjøleanlegg. Det
største anlegget ved A-hus har en brønnpark bestående av 240 energibrønner.
3. Investeringskostnad – middels (2)
Hvis eksisterende oljetanker er tilgjengelige for å brukes som termisk energilager vil det være kostnader knyttet til ombygging av tankene samt isolering.
Hvis det benyttes høytemperatur PCM istedenfor vann vil systemet få mye større
lagringskapasitet men kostnaden for installasjonen blir mye høyere da PCM for
kjøleanvendelser fortsatt er kostbart, og høytemperatur PCM har høyere pris per
kWh lagret termisk energi.
Brønnparker for varmepumpeanlegg har borehull ned til typisk 250-300 m, og
kostnaden er ca. 100.000 kr per borehull inkl. borehullsvarmeveksler, samlekum, grøft og rørledninger til/fra energisentralen. For et større anlegg blir
dermed spesifikk investering ca. 10 mill. per MW ytelse eks. varmepumpe.
Kostnaden for et 50 m borehull alt. inkl. for lagring av termisk solenergi er i
størrelsesorden 70.000 kr. I konseptutredningen er det ikke gjennomført
beregninger av en mulig brønnpark for et solfangeranlegg da dette vil kreve
prøveboring for å få fastslått om dette i er et aktuelt konsept.
4. Livssykluskostnad (LCC) – middels (2)
Brønnparker for varmepumpeanlegg har høye investeringskostnader, men ettersom de også oppnår høy energisparing blir LCC akseptabel men likevel relativt
høy. Det samme vil gjelde for brønnparker for lagring av solenergi.
Det har ikke blitt beregnet LCC for utnyttelse av eksisterende oljetanker som
termisk energilager da det vil kreve en egen, detaljert teknisk/økonomisk utredning for å kunne fastslå investeringskostnaden osv. for dette.
5. Driftssikkerhet/enkelt å drifte – god (3)
Brønnparker tilknyttet varmepumper er relativt enkle å drifte og har god driftssikkerhet såfremt det oppnås termisk energibalanse over tid. Hvis det tas ut mer
varme enn det som tilbakeføres vil det bli en gradvis senkning av temperaturen i
fjellet hvilket vil påvirke driften av anlegget negativt gjennom mulige setningsskader knyttet til frysing/smelting, redusert kapasitet for varmepumpen og i
verste fall full driftsstans hvis temperaturen blir alt for lav. Ved høyt varmeuttak
i brønnparker må det tilbakeføres varme, f.eks. fra kjøleanlegg eller tørrkjøler.
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Driftssikkerheten for brønnparker for lagring av solvarme virker meget god, men
det er kun utenlandske referanser på dette. Dvs. en vet ikke med sikkerhet
hvordan et slikt system vil fungere i Oslo-geologi og -klima.
Lagertanker med vann eller PCM er enkle termiske systemer, som i utgangspunktet er driftssikre og relativt enkle å drifte. Det finnes per dags dato tre PCMsystemer i Norge i MW-klassen for kjøling (PCM smelte- og frysepunkt ca. 10
°C), men det foreligger foreløpig ingen rapporter vedrørende langtids drift av
systemene. Høytemperatur PCM-systemer har på den annen side nettopp blitt
introdusert på det internasjonale markedet.
6. Støy/lokale utslipp/visuell belastning – utmerket (4)
Lagertanker for termisk energi (vann, PCM) plasseres i teknisk rom eller graves
ned, og genererer ikke støy. Brønnparker med et stort antall borehull, samlekummer og tilførselsledninger i grøfter er helt usynlig etter at anlegget er installert, og genererer ikke støy.
7. Klimagassutslipp – utmerket (4)
Termiske energilagre har ingen klimagassutslipp bortsatt fra energibruk knyttet
til bygging/etablering av systemene samt og drift av pumper for sirkulasjon av
vann eller frostvæske for transport av termisk energi.

5.2.5 Elektrisk energilagring og effektutjevning
1. Teknisk egnethet – utmerket (4)
Lagring av elektrisk energi er svært aktuelt i kombinasjon med solcellesystemer
(PV). Det er også mulighet å lagre elektrisk energi fra strømnettet når etterspørselen og strømprisen er lav. Lagring av elektrisk energi vil være i form av
elektrokjemisk energikonvertering (batteri), eller hydrogenlagring, hvor hydrogen produseres av brenselceller. Aktuelle batteriteknologier vil være den tradisjonelle og billige blyakkumulatoren, Litium-ionbatteri (LIB) eller flow-batteri.
Figur 41 viser eksempel av litium-ion batterirack.

Figur 41

Eksempel litium-ion batterirack, 92 kWh.

Problemet med å benytte hydrogen som energibærer er det begrensede utvalget
av lagringsmuligheter. Det mest aktuelle alternativet er å lagre hydrogenet på
tank under høyt trykk. Det forskes også mye på hydrider for hydrogenlagring,
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men de er ikke tilgjengelig for kommersielt bruk28. Figur 42 viser eksempel på
lagring av hydrogen. Dette er en miljøvennlig og utslippsfri teknologi. Restproduktet etter brenselcellene konverterer hydrogenets kjemiske energi til
elektrisitet er rent vann. Det er høye sikkerhetskrav til materialbruk for lagringstanker for hydrogen siden hydrogenmolekylet er så lite at det kan oppstå
lekkasjer selv gjennom de minste sprekker.
Det finnes muligheter for å benytte el-biler som buffer når de verste effekttoppene oppstår på vinterstid i en "Vehicle-to-grid" løsning.

Figur 42

Eksempel på lagring av hydrogengass på trykktanker.

Blyakkumulatoren, i likhet med LIB tåler svært stor strøm, noe som gjør den
egnet til elektrisk energilagring når det er snakk om stor elektrisk effekt som
brukes eller lagres. Blyakkumulatoren er ofte billigere en LIB, men de krever
ventilasjon, da de produserer knallgass under ladning som eksploderer hvis den
blir antent. Blyakkumulatoren er også svært tung, og tar mer plass en LIB. Det
vil nødvendigvis ikke være et problem ved Ryen, da batteriene skal være stasjonære. LIB tåler overlading og utlading svært dårlig, men i dag er dette
problemet tatt hensyn til i styringen (ladningen) for batteriet. Figur 43 viser
eksempel av blyakkumulatorer.

28

Rushman, N.A.A., Dahri, M., 2016: A review on the current progress of metal hydrides
material for solid-state hydrogen storage applications. International Journal of
Hydrogen Energy. Volume 41, Issue 28, 27 July 2016.
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Figur 43
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Eksempel på blyakkumulatorer.

Flow-batteri er en moderne type batteri som er en hybrid mellom brenselcelle og
batteri, da elektrolytten er utskiftbar. Dermed kan man lade opp batteriet tilnærmet øyeblikkelig ved å tilføre ny elektrolytt. Figur 44 viser et eksempel på
flow-batterier.

Figur 44

Eksempel på flow-batterier.

NiMH-batterier er en batteriteknologi som ikke inneholder giftige tungmetaller
og bruker vannbasert elektrolytt. Dette betyr at det ikke er risiko for spontan
forbrenning av NiMH-batterier. De presterer også godt under svingende forhold,
for eksempel øyeblikkelig temperaturfall og konstant bevegelse. NiMH teknologi
har høy pålitelighet når det gjelder tungt utstyr, hybridbiler og stasjonære
energilagringsapplikasjoner. Figur 45 viser eksempel av NiMH batterier.
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Figur 45

Eksempel på NiMH batterier.

Peak-shaving (effektutjevning)
Gjennom effektutjevning reduseres nødvendigheten av kapasitet supplert fra
nettet. En batteriinstallasjon vil ha rask responstid og vil kunne forsyne byggets
effekttopper som vist i Figur 46 hvor det skraverte oransje feltet flyttes fra tid
med høy energiproduksjon og lavere last, til tid med høyere last. Med den nye
tariffstrukturen forklart i kapittel 3.2.4 vil Ryen Verksted kunne redusere forbruket i tider med høye tariffer, og abonnert effekt kan vurderes redusert.

Figur 46

Prinsipiell framstilling av elektrisk effektutjevning.

Frekvensregulering
Ved høye lastpådrag i bygget kan energilagringen fungere som frekvenskontroll.
Hvis det er skjevfordeling mellom etterspørsel av elektrisk kraft og tilgjengelig
kraft fra nettet vil det være ujevn frekvens som vil kunne gi utslag i blinking i lys
og maskiner som skrur seg av. Det er ikke ansett som et problem i fastlandsnettet under normal drift. Energilagringsenheten kan forhåndsinnstilles til nivåer
for frekvens som den skal kunne stabilisere etterspørsel og krafttilførsel innen.
Frekvensregulering er eksemplifisert i Figur 47.
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Prinsipiell framstilling av elektrisk frekvensregulering.

Roterende reserve (balansekraft)
Den elektriske energilagringsenheten kan bistå med såkalt "roterende reserve".
Dette gir en funksjon som gjør at systemet innen millisekunder kan forsyne last
ved bortfall av nett eller høye lastpåslag. Eksempel på funksjon til roterende
reserve er vist i Figur 48.

Figur 48

Prinsipiell framstilling av roterende reserve.

Strømkvalitet
Den elektriske lagringsenheten kan kompensere for dårlig nettkvalitet ved rask
respons og filterfunksjon mot forstyrrelser fra nett og bidra med reduksjon og
supplering av reaktiv effekt29. Et prinsipielt eksempel er vist i Figur 49.

29

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Systemtjenester/Reaktiv-effekt/
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Figur 49

Prinsipiell framstilling av forbedring av strømkvalitet.

Superkondensatorer ("Ultra Capacitors") er "batterier" som kan lagre lite energi,
men høy effekt over kort tid. Figur 50 viser superkondensatorer (Ultra Capacitors) sammenliknet med andre, kjente lagringsmedier for elektrisk energi mht.
energitetthet (Wh/kg) og effekttetthet (W/kg) og tid. Det fremgår også av
figuren at energitetthet Wh/kg er mye høyere for litium batterier enn ultra-capa-

Energi-tetthet (Wh/kg)

citatorer, mens effekttettheten W/kg er mye høyere for ultra-capacitatorer.

Effekt-tetthet (W/kg)
Figur 50

Ulike typer elektriske energilagringsmedier mht. energi-/effekttetthet og tid.

Superkondensatorer kan bl.a. utnytte bremsekraften fra tog til fremdrift når
togene skal kjøres i gang som vist i Figur 51. Til forskjell fra batterier kan superkondensatorer absorbere og frigjøre elektrisk energi meget raskt, og dette gjør
at de egner seg godt til å akselerere og bremse tog.
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t2: SK absorberer elektrisk energi når
toget bremser
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Superkondensator (SK)

t2: SK avgir elektrisk energi når toget
kjøres i gang

Figur 51

Konsept ved bruk av superkondensator til bremsekraft.

Dimensjonering av batteribank
Med forventet fremtidig kraftprisøkning og innføring av effekttariffering vil det
være gunstig, for en stor forbruker som Ryen Verksted, å benytte energilagring
til effektutjevning som forklart over. For å estimere optimal størrelse på batteribank er energiflyten for Ryen Verksted simulert i Homer Energy. Batteribanken
er simulert med en årlig el.produksjon fra solceller på 572 902 kWh/år og en
elektrisk belastning på 2 859 177 kWh/år.
Det ble simulert med usikkerhet for elektrisitetspriser som vist i Tabell 8. Prisene
varierer med såkalt "peak", "shoulder" og "off-peak" tider på døgnet.
Tabell 8

Simulerte elektrisitetspriser

Peak

Shoulder

Off-peak

1,5 kr/kWh

1,0 kr/kWh

0,4 kr/kWh

2,5 kr/kWh

1,5 kr/kWh

0,3 kr/kWh

3,5 kr/kWh

2,0 kr/kWh

0,3 kr/kWh

"Peak", "shoulder", og "off-peak" tidspunkt er vist i Figur 52.

Figur 52

Tariffvariasjon – varierende elektrisitetspriser over døgnet.
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I simuleringen er det sett på scenarier med de forskjellige tariffene og vist såkalte "kategorivinnere". Kategorivinnere for batterikapasitet og elektrisk effekt
for utvalgte sannsynlige scenario er vist i Tabell 9.
Tabell 9

Utvalgte kategorivinnere for batterikapasitet og elektrisk effekt.

Tariffscenario
Peak

Energilagring-kategorivinner

Shoulder

Off-peak

Batteri- kapasitet

Effekt

1,5 kr/kWh

1,0 kr/kWh

0,2 kr/kWh

900 kWh

90 kW

2,5 kr/kWh

1,5 kr/kWh

0,3 kr/kWh

3,42 MWh

450 kW

3,5 kr/kWh

2,0 kr/kWh

0,4 kr/kWh

4,04 MWh

540 kW

For alternativene er det også mulig med kun nettstrøm, men dette ble ikke
vurdert som lønnsomt i simuleringen. Det mest lønnsomme alternativet for Ryen
Verksted er en batterikapasitet og effekt på 900 kWh/90 kW, som gir en energikostnad på 0,92 kr/kWh.
Figur 53 viser hvordan denne batteripakken vil bidrar til effektutjevning ("peakshaving") for Ryen Verksted. Den grønne linjen er el.forbruk, den røde er kjøp
av el. fra nettet og den blå er når batteriet forsyner bygget med el.energi.

Figur 53

Eksempel på elektrisk effektutjevning (peak-shaving) med bruk av batterier.

Batteriene benyttes til å redusere toppforbruket ved Ryen Verksted fra en forbrukstopp på 620 kW til en forbrukstopp på 480 kW (-140 kW). Med ny tariffstruktur grunnet AMS vil dette gi betydelige besparelser.
2. Innovasjonsgrad – utmerket (4)
Energilagring er et viktig komponent i det man kaller smartgrid systemer.
"Smartgrid" er svært aktuelt i dag og bør anses som innovativt. Det er også
tilgjengelig meget innovative lagringsmedier som flow-batterier og superkondensatorer.
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3. Investeringskostnad – middels (2)
Foreløpig er investeringskostnadene for energilagring høye. Investeringskostnaden for Litium-ion batteribank med en kapasitet på 900 kWh og en effekt
på 90 kW er 5 mill. kr (4 mill. kr inkl. 20 % Enova-støtte). Det er en stadig
nedgang i batterikostnader og flere produkter blir tilgjengelig på markedet.
4. Livssykluskostnad (LCC) – middels (2)
Det vil være behov for vedlikehold knyttet til påfylling av batterivann til blyakkumulator, eller elektrolytt til flow-batteri. Forventet levetid for blyakkumulatorer
er ca. 5-7 år. Batterikapasiteten for et Litium-ion batteri vil bli redusert til ca.
78 % av installert kapasitet etter 10 år. Årlig reduksjon av kapasitet er ca. 2-3
%. Total effektivitet av energilagringsysteme6t er minimum 92 %. NiMHbatterier og superkondensatorer har liknende egenskaper som litium-ion
batterier.
Tilbakebatalingstiden for et litium-ion batteribank med en kapasitet på 900 kWh
og en effekt på 90 kW er 15 år (12 år inkl. Enova-støtte). Dette er basert på
"peak" energipris på 2 kr/kWh, "shoulder" energipris på 1 kr/kWh og "off-peak"
på 0,3 kr/kWh.
5. Driftssikkerhet/enkelt å drifte – middels (2)
Litium-ion batterier er meget driftssikre. De utføres med batteriovervåkning per
celle og blir tilbudt i et system med varsling og overvåkning. Litium-ion batterier
bør ha en driftstemperatur på 23 °C ± 5 °C. NiMH-batterier og superkondensatorer har liknende egenskaper som litium-ion batterier.
Blyakkumulatorer er avhengig av relativt stabil temperatur og har også muligheter for batteriovervåkning, men på et lavere nivå sammenliknet med litiumion batterier. Rom med blybatterier skal ha ventilasjonsanlegg for tilstrekkelig
luftutskiftning ved gulv for å hindre eksplosjonsfare på grunn av knallgass.
Flow-batterier har en meget lang levetid ettersom de er bygget opp med utskiftbare elektrolytter. De kan også benytte ulike kjemiske stoffer som elektrolytt. De har en driftstemperatur liknende litium-ion.
Litium-ion batterier bør plasseres lett tilgjengelig for brannvesen ved utgang.
Skulle det oppstå en brann i litium-ion batterier er det svært vanskelig å slukke
så det vil være nødvendig å kunne trekke batteriene ut av bygget. Battericellene
er produsert meget sikre så sannsynligheten for at en brann skal kunne oppstå
er meget lav. Hver battericelle er kapslet inn og separert slik at hvis det skal
oppstå en brann vil den være isolert og ikke spres til andre battericeller. Batteripakker leveres med overvåkning per batteri.
Liknende systemer finnes i Norden30 og superkondensatorer er benyttet i Kina31
og USA32.

30

http://www.abb.com/cawp/seitp202/25bd70f96d93c5bfc12580d400543938.aspx

31

http://investors.maxwell.com/investors/news-and-events/press-releases/pressrelease-details/2016/Maxwell-Technologies-Delivers-First-Commercial-Application-ofLithium-Ion-Capacitor-Technology-in-China/default.aspx
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6. Støy/lokale utslipp/visuell belastning – utmerket (4)
Batteriinstallasjoner plasseres innendørs sammen med tilhørende komponenter.
Vifter, vekselretter og transformator genererer minimalt med støy. En batteriinstallasjon med en effekt på 90 kW og lagringskapasitet på 900 kWh inkludert
tilhørende komponenter trenger et areal på ca. 15 m² med takhøyde på ca. 2,4
meter. Batteriracket må stå i et eget rom for å sikre optimal driftstemperatur.
De fleste større energilagringssystemer er modulære og kan ekspanderes og
utskiftes raskt og enkelt.
7. Klimagassutslipp – god (3)
Ved valg av batteriprodusent er det viktig å være kritisk angående produksjon
og type råvarer. Dette gjelder CO- utslipp fra batterifabrikker samt utvinning og
etniske problemstillinger knyttet til gruvedrift33.
Blybatterier inneholder kjemikalier som er farlig for helse og miljø. Batteriene
inneholder bly, et giftig metall, og svovelsyre, en korrosiv elektrolytt. Siden
begge disse materialene er klassifisert som farlige, er det svært viktig at batteriet håndteres ordentlig. Hvis blybatterier avhendes i deponi eller blir ulovlig
dumpet, kan bly og svovelsyre sive ut i jorden og forurense grunnvannet, noe
som vil kunne påvirke kvaliteten på drikkevannsforsyningen. Hvis batteriene
kastes i nærheten av elver, innsjøer eller havvann, kan bly og svovelsyre true
akvatiske dyr.
Litiumbatterier anses generelt ikke som en miljøfarlige, bortsett fra når de inneholder tungmetaller og avhendes i store mengder. Litium forventes ikke å bioakkumulere, og den menneskelige/miljømessige forgiftning er lav. Det begynner
å bli mange leverandører av litium-batterier på markedet med ulikt karbon fotavtrykk i produksjon og fremstillingsprosess.
Selv om litiumion-batterier ikke inneholder kvikksølv, kadmium eller bly, inneholder de andre tungmetaller som er miljøskadelige og sjeldne. Kobolt, kobber
og nikkel er eksempler på metaller som forekommer i betydelige mengder i Liion batterier i mange tilfeller. Det er også et stort antall sporelementmetaller
som kan nå giftige nivåer dersom batterier kastes i tilstrekkelig store mengder i
et begrenset område. Elektrolytter i form av organiske løsemidler med forskjellige ingredienser, som flammehemmere, kan skade miljøet hvis batteriene
ikke samles og resirkuleres på en profesjonell måte. I dette henseende kan man
også inkludere den opprinnelige miljøpåvirkningen av gruvedrift av mineralene
som brukes i celleproduksjonsråvarene. Koboltproduksjon i noen gruver har blitt
kalt som problematisk både fra et miljømessig (direkte CO₂ -utslipp) og etisk
perspektiv.

32

https://searchext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK106103A6574&LanguageCode
=en&DocumentPartId=&Action=Launch

33

https://www.greentechmedia.com/articles/read/lithium-ion-battery-production-issurging-but-at-what-cost#gs.yA2ajpI
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Flowbatteri-teknologien baserer seg på miljøvennlig organisk elektrolytt. De er
ikke brannfarlige. Vanadium-flow batterier baserer seg på vanadiumioner som
forekommer rikelig i naturen.
Alle batterier må håndteres/resirkuleres ordentlig for å ikke skade miljø og/eller
helse. Teknologiene diskutert i dette kapittelet er 100 % resirkulerbare og
kommer med kontroll-/overvåkningssystemer som styrer lading og finner feil.
Noen leverandører av elektriske energilagre gjenbruker i sine løsninger batterier
fra el-biler som for eksempel Nissan Leaf34. Batteriet fra en el-bil har en del
kapasitet igjen og denne kapasiteten kan benyttes i mange år.

5.2.6 Biomasse (pellets/flis) – varmeproduksjon
1. Teknisk egnethet – god (3)
Biokjeler basert på pellets eller flis har relativt høy spesifikk investeringskostnad
(kr/kW), og kan ikke reguleres ned til mindre enn ca. 20 % av maks. effekt.
Kjelanleggene dimensjoneres derfor som en grunnlastkilde som dekker 40-50 %
av det maksimale effektbehovet og typisk 80-90 % av det årlige varmebehovet.
Spisslast dekkes med et annet og billigere kjelsystem. Dette har i stor grad vært
oljekjeler, men pga. utfasing av fossil olje til oppvarming er de mest aktuelle
energibærerne for spisslast i dag elektrisitet, bio-olje (Kapittel 5.2.7), bio-gass
(Kapittel 5.2.8), fossil gass (fortsatt tillatt) og fjernvarme (Kapittel 5.2.10).
Pellet- og flisfyrte kjelanlegg med silo e.l. for lagring av biomasse har et relativt
stort arealbehov innendørs/under tak/utendørs. Et anlegg krever leverandører
av biomasse i nærområdet, som kan levere brensel med lav fuktighet.

Figur 54

34

Eksempel på pelletkjelanlegg med 2 x 400 kW kjeler, 70 m³ pelletsilo,
spisslastkjel og skorsteinsløsning (Parat Varme, 2018).

https://www.nissan.co.uk/experience-nissan/electric-vehicle-leadership/xstorage-bynissan.html
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2. Innovasjonsgrad – middels (2)
Flis- og pelletsfyring er relativt kjent og utprøvd, men biomasse fra alger er å
anse som en energikilde av høy innovasjonsgrad. NIBIO presiserer at Norge er i
en startfase i anvendelse av algeproduksjon. Det blir forsket en del på dette,
men det er ikke kommersiell produksjon i Norge.
3. Investeringskostnad – middels (2)
Investeringskostnader tilknyttet fyringsanlegg for biomasse er estimert til 4000
kr per installert kW. Total investeringskostnad for et 2.5 MW fyringsanlegg blir
da ca. 10 mill. NOK. Dette inkluderer ikke oppgradering av eksisterende varmedistribusjonssystemer i bygningsmassen.
Driftskostnader omfatter daglig vedlikehold, innkjøp og transport av brensel,
estimert til 0,30 kr/kWh.
4. LCC – middels (2)
Ved en avskrivningstid på 20 år blir total energikostnad ca. 62 øre/ kWh, som
anses som relativt rimelig. Nedbetalingstid er estimert til minimum 8 år.
5. Driftssikkerhet/enkelt å drifte – middels (2)
Biobrenselanlegg krever kontroll- og vedlikeholdsrutiner, og det må etableres
logistikk og rutiner for regelmessig brenselleveranse, uttak av aske osv.
6. Støy/lokale utslipp/visuell belastning – dårlig (1)
Forbrenning av pellet/flis fører til utslipp av uforbrente gasser og partikler (CO,
PAH, TOC), NOx, SO2, svevestøv, tungmetaller og dioksiner. Bruk av moderne
forbrenningsteknologi og evt. rensing vil redusere utslippene til under myndighetenes grenseverdier. Et større anlegg som evt. installeres ved Ryen Verksted
må ha røykgassrensing. Oslo kommune har et midlertidig dieselforbud på dager
med høy luftforurensning35. Utslipp fra pellet- og flisfyrte kjelanlegg bidrar til å
øke forurensningsnivået ytterligere, og det kan derfor ikke utelukkes at det kan
komme framtidige kommunale restriksjoner for denne typen anlegg. Flis-/pelletfyrte kjelanlegg må for øvrig ha en utendørs silo e.l. for lagring av brensel.
7. Klimagassutslipp – utmerket (4)
Biomasse er betegnet som fornybar ressurs, og såfremt det gjenplantes samme
antall trær ansees det også en bærekraftig ressurs. Utslipp forbundet med biomasse er begrenset til uttak, foredling og transport. Biomasse kan også hentes
fra restprodukt i treforedlingsindustrien. Biomasse fra skog og alger bidrar ikke
til nedbygging av norsk matjord36

37

.

35

https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/dieselforbud/#gref

36

Fønhus, A.E., 2007: Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge. Masteroppgave ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

37

https://www.allskog.no/upload/2012/05/14/sluttrapport-forest-power.pdf
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5.2.7 Bio-olje (BFO) – varmeproduksjon
1. Teknisk egnethet – god (3)
Bruk av biofyringsolje (BFO) er i dag velkjent teknologi, og har vært benyttet i
kjelanlegg i Norge siden 2010. En konvensjonell oljekjel for fossil fyringsolje kan
benyttes med BFO ved å gjøre noen tilpasninger. BFO, som brukes som brensel i
kjelanlegg i dag er nesten utelukkende 1. generasjons BFO. Dette omfatter
planteolje (mais, raps osv.) samt fiskeolje, animalsk olje (slakteavfall) og resirkulert BFO. BFO har dårligere kuldeegenskaper, blir mer tyktflytende ved lave
temperaturer og er mer korrosivt enn lett fyringsolje. Lagringsbestandigheten
for denne typen BFO er normalt begrenset til ca. 3 år.
Det er først og fremst aktuelt å benytte kjelanlegg BFO som spisslastkilde
sammen med f.eks. et varmepumpeanlegg (grunnlastkilde).

Figur 55

Eksempel på kjel/brenner beregnet for bio-olje (Parat Varme, 2018).

2. Innovasjonsgrad – middels/utmerket (2, 4)
Bruk av 1. generasjons BFO regnes i dag som godt utprøvd. 2. generasjons BFO,
som blir framstilt fra f.eks. slakteavfall eller frityroljer eller utvunnet av trevirke,
gress, tang, tare eller alger, har nettopp kommet på markedet og regnes derfor
som en innovativ og langt mer framtidsrettet løsning.
3. Investeringskostnad – god (3)
Investeringskostnadene for et kjelanlegg basert på BFO er noe høyere enn for
kjelanlegg beregnet for fossil olje.
4. LCC – middels (2)
Det er mest aktuelt å benytte BFO kjelanlegg som spisslastkilde pga. relativt høy
brenselspris. I 2017 kostet 1. generasjons BFO ca. 100 øre/kWh og er ca. 30 %
dyrere enn fyringsolje, 45 % dyrere enn propan og 3,5 ganger dyrere enn
pellets når det ikke er tatt hensyn til kjelvirkningsgraden. 2. generasjons BFO er
ca. 20 % dyrere enn 1. generasjons BFO38 (120 øre/kWh).
5. Driftssikkerhet/enkelt å drifte – middels (2)
Biokjelanlegg krever kontroll- og vedlikeholdsrutiner, og det må etableres logistikk og rutiner for regelmessig brenselleveranse, rensing av kjel osv.

38

Energirapporten, desember 2017.
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6. Støy/lokale utslipp/visuell belastning – middels (2)
Forbrenning av BFO fører til utslipp av bl.a. NOX og partikler samt komponenter
som kan gi sekundær forurensning pga. luftkjemiske reaksjoner. Bruk av beste
tilgjengelig forbrenningsteknologi og evt. rensing vil redusere utslippene til
under myndighetenes grenseverdier. Oslo kommune har midlertidig dieselforbud
på dager med høy luftforurensning. Utslipp fra kjelanlegg med BFO bidrar til å
øke forurensningsnivået ytterligere, og det kan derfor ikke utelukkes at det kan
komme framtidige kommunale restriksjoner for denne typen anlegg.
7. Klimagassutslipp – dårlig/utmerket (1, 4)
1. generasjons BFO brukt i f.eks. kjelanlegg regnes ikke som bærekraftig da
produksjonen beslaglegger jordbruksland som kunne vært brukt til matproduksjon. 2. generasjons BFO har relativt nylig kommet på markedet. Disse oljene
framstilles av f.eks. slakteavfall, frityroljer, trevirke, tang/tare eller alger. 2.
generasjons BFO regnes derfor som bærekraftig og er relativt CO₂ -nøytral.
Statkraft skal i samarbeid med svenske Södra bygge et anlegg i Tofte i Hurum
som skal produsere 2. generasjons biodrivstoff av norsk tømmer39.

5.2.8 Bio-gass – varmeproduksjon
1. Teknisk egnethet – god (3)
Biogass består bl.a. av metan (CH4) og CO₂ , og dannes når organisk materiale
brytes ned av mikroorganismer uten tilgang på oksygen. Organisk materiale kan
være f.eks. husdyrgjødsel, slam, matavfall, fiskeavfall og energivekster (korn,
mais, raps), men i prinsippet kan alt organisk materiale benyttes. Metanandelen
i utvunnet bio-gass varierer typisk fra 50-60 %. For å kunne utnytte biogassen
til f.eks. forbrenning i kjelanlegg og motorer må den renses og oppgraderes til
minimum 95 % metanandel. Anlegg for oppgradering av biogassen er fortsatt
kostbare, og oppgradering er derfor kun lønnsomt i store, industrielle anlegg.
Ved forbrenning av metan dannes vanndamp og CO₂ . Biogass regnes som
bærekraftig og gir betydelig lavere klimagassbelastning enn når metan dannes
på fyllinger og ved annen nedbrytning av organisk avfall, ettersom metan har 21
ganger høyere drivhuseffekt enn CO₂ .
Biogass leveres enten i gassform eller i flytende form (LBG – Liquid Bio Gas). Det
er foreløpig relativt begrenset tilgang på biogass i Norge.

›

I 2010 åpnet biogassanlegget på Bekkelaget renseanlegg (Oslo). Biogassen
produseres av restprodukter som slam fra avløpsvannet. Oppgradert biogass brukes som drivstoff til personbiler, lastebiler, busser osv.

›

Biogassen som i dag selges på Lyse Neo's fyllestasjoner er produsert av
IVAR på Sentralrenseanlegg Nord Jæren (SNJ) i Mekjarvik i Randberg
kommune. Biogassen produseres av slammet fra renseanleggene på
Mekjarmed. I dag produserer IVAR ca. 4,5 millioner Nm³ biogass årlig.

›

Selskapet Ecopro AS bygget i 2017 en biogassfabrikk i Verdal basert på
matavfall. Biogassen skal benyttes i gassbussene i Trondheim.

39

http://www.bygg.no/article/1337593
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I 2017/18 ferdigstiller Biokraft Nord-Europas største produksjonsanlegg for
flytende biogass-drivstoff (LBG) på Skogn i Trøndelag. Råvarene til biogassproduksjonen vil være avfall og slam fra fabrikken samt avfall fra fiskeoppdrett. Fullt utbygd vil anlegget produsere ca. 25 millioner Nm3 biogass årlig.

›

Biogass Oslofjord benytter gjødsel, slam og organisk avfall i Oslo-regionen
for bio-gassproduksjon. Samarbeidet skal bidra til å stimulere en velfungerende verdikjede for biogass i regionen. Biogass Oslofjord er en del av det
skandinaviske Interreg-prosjektet "Biogas 2020".

Det er først og fremst aktuelt å benytte biogass-fyrte kjelanlegg som spisslastkilde (topplast). Landbruksdirektoratet oppgir pris for oppgradert biogass til 70
øre/kWh. Dette er i samme størrelsesorden som fyringsolje40.
Ved etablering av et kjelanlegg med lagring og forbrenning av biogass gjelder
Forskrift om håndtering av farlig stoff41. Den mest relevante temaveiledning for
kjelanlegg med biogass er Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel

42

inkl. risikovurdering ved omtapping43.

Figur 56

Prosessflytskjema for produksjonsanlegget for biogass ved Norsk Skogs papirfabrikk i Skogn (kilde – Teknisk Ukeblad, 26.7.2017).

2. Innovasjonsgrad – god (3)
Lagring og bruk av naturgass (metan) i gassfyrte kjeler er kjent teknologi i
Norge, men biogass (metan) er kun brukt i liten grad. Det er foreløpig begrenset
biogassproduksjon i Norge, og det finnes ingen infrastruktur for transport av
biogass. Det kreves avansert renseteknologi for å videreforedle biogassen til en
renhetsgrad slik at den er egnet i bl.a. kjelanlegg.
40

Energirapporten, desember 2017

41

https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/artikler/temaveiledninger-farlig-stoff/

42

https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/temaveiledning-ombruk-av-farlig-stoff-del-1---forbruksanlegg-for-flytende-og-gassformig-brensel/

43
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3. Investeringskostnad – god (3)
Investeringskostnadene for et biogass-fyrt kjelanlegg er en del høyere enn for et
kjelanlegg for bio-olje pga. dyrere lagertank med fordamper osv., men vesentlig
lavere enn for f.eks. varmepumper og solfangersystemer.
4. LCC – middels (2)
Ved Ryen Verksted er det mest aktuelt å benytte et evt. bio-gassfyrt kjelanlegg
som spisslastkilde. Selv om kWh-prisen for biogass er på tilnærmet samme nivå
som for elektrisitet og kjelvirkningsgraden er relativt høy (>85 %), blir LCC
(årskostnaden) høyere enn for en elektrokjel pga. høyere investeringskostnad.
5. Driftssikkerhet/enkelt å drifte – god (3)
Biokjelanlegg krever kontroll- og vedlikeholdsrutiner, og det må etableres logistikk og rutiner for regelmessig brenselleveranse osv. Biogasskjeler er lettere å
drifte enn bio-oljekjeler da det ikke er behov for feiing av kjel pga. rent brensel
samt at gasskjeler har bedre reguleringsegenskaper med modulerende brenner.
6. Støy/lokale utslipp/visuell belastning – middels (2)
Forbrenning av bio-gass fører til utslipp av bl.a. NOX. Bruk av beste tilgjengelig
forbrenningsteknologi og evt. rensing vil kunne redusere utslippene til under
myndighetenes grenseverdier. Oslo kommune har midlertidig dieselforbud på
dager med høy luftforurensning. Utslipp fra biogassfyrte kjelanlegg bidrar til å
øke forurensningsnivået ytterligere, og det kan derfor ikke utelukkes at det kan
komme framtidige kommunale restriksjoner for denne typen anlegg. Et biogassanlegg må for øvrig ha en utendørs gasstank for lagring av brensel.
7. Klimagassutslipp – utmerket (4)
Bio-gass regnes som relativt CO₂ -nøytral med et spesifikt CO₂ -utslipp på 2530 g/kWh mot fyringsolje på 285 g/kWh (10 %).

5.2.9 Kraft-varmeanlegg (CHP) – el.- og varmeproduksjon
1. Teknisk egnethet – middels (2)
Et anlegg som produserer både elektrisk energi og varme kalles et kraft-varmeanlegg (CHP – Combined Heat and Power). CHP-anlegg er tilgjengelige i ytelser
fra ca. 1 kW opp mot noen hundre MW avgitt el.effekt. El.virkningsgraden er
typisk 20-40 %, mens totalvirkningsgraden (elektrisk + termisk) er opp mot ca.
85 %. El.virkningsgraden avtar med økende temperaturkrav for levert varme.
Konvensjonelle teknologier som dampturbin, forbrenningsmotor og gassturbiner
benyttes per i dag i de fleste CHP-anlegg, men nye teknologier som brenselceller
og Stirlingmotor vil bli viktigere for denne typen anlegg fremover.
Ved Høgskolen i Hedmark på Evenstad (Campus Evenstad) ble det i 2016 installert et biogassfyrt CHP-anlegg med maks. 40 kW el-effekt og 100 kW varmeeffekt44. Maks. totalvirkningsgrad er ca. 70 % med ca. 20 % for el. og ca. 50 %
for varme. Anlegget kan reguleres mellom 30 % og 100 % av maks. effekt, og
44

Statsbygg, 2017. Campus Evenstad – jakten på et nullutslippsbygg (ZEB COM).
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kapasiteten reguleres iht. varmebehovet. Årlig el- og varmeproduksjon er hhv.
130.000 kWh og 320.000 kWh. Biogassen produseres lokalt ved gassifisering av
treflis. Overskudd av egenprodusert elektrisitet eksporteres til nabobygg på
campus og ut på el-nettet. Anlegget var det første i sitt slag i Norge.
Ved Heimdal videregående skole i Trondheim (2018) er det installert et CHPanlegg med stipulert årlig el.- og varmeproduksjon på hhv. 300.000 kWh og
580.000 kWh/år. Anlegget benytter bio-gass (LBG) som brensel. Total maks.
elektrisk/termisk virkningsgrad er oppgitt til 85 %45.
Figur 57 viser et eksempel på et høyeffektivt 500 kW CHP-anlegg med maks. 40
% elektrisk virkningsgrad og 48 % termisk virkningsgrad.

Figur 57

Eksempel på CHP-anlegg med ca. 500 kW maks. el-effekt.

2. Innovasjonsgrad – dårlig (1) til utmerket (4)
CHP-anlegg med høy ytelse og konvensjonelle prosesser/brensler er kjent teknologi og dermed ansett som lite innovativt. Hvis det imidlertid benyttes fornybare brensler/drivstoffer som bio-gass, bio-olje, pellet eller hydrogen (brenselsceller) i mindre anlegg ansees teknologien som innovativ.
3. Investeringskostnad – middels (2)
Det er antatt at et eventuelt CHP-anlegg kan dekke anslagsvis 80 % av årlig
varmebehov ved Ryen Verksted. Dette dekkes i dag av en elektrokjel. Et komplett CHP-anlegg med gassturbin og avgasskjel på ca. 1 MW (høy el-virkningsgrad) koster i størrelsesorden 15 mill. NOK, mens et anlegg med gassmotor og
avgasskjel (moderat el-virkningsgrad) koster i størrelsesorden 8,5 mill. NOK46.
4. Livssykluskostnad (LCC) – dårlig (1)
På grunn av relativt lave elektrisitetspriser er det svært vanskelig å oppnå god
lønnsomhet for CHP-anlegg i Norge sammenlignet med elektrisitet fra nett og
varme fra andre varmekilder. Beregninger fra tidligere konseptutredninger viser
at tilbakebetalingstiden blir svært lang47.

45
46

47

Wigenstad, T., 2017: Heimdal videregående skole m/flerbrukshall. En teknisk
gjennomgang. Energidagen, Trondheim 21.04.2017.
Weir, D.E., 2015: Kostnader i energisektoren – kraft, varme og effektivisering. NVErapport 2/2015 (del 1). ISBN 978-82-410-1046-0.
Teigland, R., Eggen, G., Stene, J., 2016: Ny energisentral for Bergen fengsel – skisseprosjekt. Rapport fra COWI AS, mai 2016.
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5. Driftssikkerhet/enkelt å drifte – middels (2)
Driftssikkerheten og krav til drift er bl.a. avhengig av anleggets ytelse og type
brensel. CHP-anlegg krever regelmessig tilsyn/oppfølging og service fra kvalifisert driftspersonell. Anleggene reguleres iht. varmebehovet.
6. Støy/lokale utslipp/visuell belastning – middels (2)
CHP-anlegget plasseres innendørs, mens lagringssystemet for bio-brensel
(pelletsilo, LBG-tank) plasseres utendørs. Utslipp og støy ved forbrenning av
pellet eller bio-gass vil være som for kjelanlegg med samme type brensler, jfr.
Kapittel 5.2.6 og 5.2.8. Hvis CHP-anlegget driftes med brenselceller, vil avfallsproduktet kun være vann (se også neste punkt, Klimagassutslipp).
7. Klimagassutslipp – god (3)
Klimagassutslipp ved forbrenning pellet eller bio-gass vil være som for kjelanlegg med samme type brensler, jfr. Kapittel 5.2.6 og 5.2.8. Lokale utslipp
elimineres ved bruk av brenselceller/hydrogen, men det er globale CO₂ -utslipp
knyttet til hydrogenproduksjon, som har relativt høyt systemtap.

5.2.10 Fjernvarme – varmeleveranse
1. Teknisk egnethet – dårlig (1) eller god (3)
Fjernvarme fra Fortum Oslo Varme AS er et mulig alternativ for framtidig
varmeleveranse ved Ryen Verksted. I 2016 var samlet fjernvarmeleveranse i
Oslo fra Fortum Oslo Varme AS ca. 1700 GWh. Figur 58 viser årlig sammensetningen av energikilder i 201648. Gjenvunnet varme er søppelforbrenning,
mens omgivelsesvarme er bruk av varmepumper. Forbrenning av bioenergi og
varmepumper utgjorde 13 % av årlig varmeleveranse, mens søppelforbrenning,
elektrokjeler og gasskjeler dekket de resterende 87 %.

Figur 58

Energisammensetning for fjernvarme i Oslo, 2016.

Figur 59 viser konsesjonsområdet for fjernvarme i Akershus/Oslo med eksisterende fjernvarmenett49. Ryen Verksted er markert med en rød stjerne og ligger
ca. 1,3 km fra eksisterende fjernvarmenett. Hvis det må legges en så lang overføringsledning vil det medføre et betydelig anleggsbidrag.

48

www.fjernkontrollen.no

49

Fortum Oslo Varme AS
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Fortum Oslo Varme AS har vært i forhandlinger med borettslagene på Manglerud
vedrørende en mulig tilkobling til fjernvarmenettet. Det er først hvis de velger å
koble seg på at fjernvarme vil framstå som et reelt alternativ ved Ryen Verksted
da overføringsledningen blir relativt kort (500 m). 19.4.2018 besluttet borettslaget at de velger å installere bergvarmeanlegg istedenfor å koble seg til fjernvarmenettet. I følge Fortum Varme Oslo AS medvirker denne avgjørelsen til at
prosessen med utvidelse av fjernvarmenettet på Manglerud blir vanskelig.
2. Innovasjonsgrad – dårlig (1)
Fjernvarmenettet er meget godt etablert i bl.a. Oslo og representerer ingen ny
og innovativ varmeforsyningsløsning.
3. Investeringskostnad – dårlig (1) til god (3)
Anleggsbidraget for tilkobling til fjernvarmenettet vil variere fra ca. 7,5 mill.
NOK med maksimal lengde på overføringsledningen til ca. 2 mill. NOK hvis
borettslagene på Manglerud ønsker fjernvarmetilkobling. Borettslagene på
Manglerud ønsker ikke å koble seg til fjernvarmenettet (se pkt. 1).
4. LCC – god (3)
Ved fullt anleggsbidrag (7,5 mill. NOK) framstår fjernvarme som en svært
kostbar løsning for Ryen Verksted.
5. Driftssikkerhet/enkelt å drifte – utmerket (4)
Fjernvarmesentraler (varmevekslersentraler med ventiler osv.) er erfaringsvis
meget driftssikre med relativt lavt behov for vedlikehold og ettersyn.

Manglerud

Figur 59

Konsesjonsområdet for fjernvarme i Akershus/Oslo (grønn) med eksisterende
fjernvarmenett (grønn skravert) – Fortum Oslo Varme AS, 2018.

6. Støy/lokale utslipp/visuell belastning – utmerket (4)
Fjernvarmesentraler gir minimalt med støy, har ingen lokale utslipp til luft og
plasseres inne i teknisk rom, dvs. ingen visuell belastning.

http://projects.cowiportal.com/ps/A095150/Documents/03_Prosjektdokumenter/3.4_Rapporter_notater/RAP_Ryen-Verksted_energiutredning_2018.docx

76

RYEN VERKSTED – ENERGIUTREDNING 2018

7. Klimagassutslipp – god (3)
I hht. Figur 58 utgjør fossile kilder kun 1 % av samlet, årlig varmeleveranse.
Fornybarandelen av levert varme er avhengig av hvordan en regner fornybarandelen av søppelforbrenning (ca. 58 %) og fleksibel elektrisitet (28 %).

›

Ved å brenne restavfall istedenfor å deponere det omformes karbonet i
avfallet til CO2 istedenfor å bli metan (CH4). Metan er en sterkere klimagass
enn CO₂ , og avfallsforbrenning reduserer dermed klimagassutslippet fra
restavfall i forhold til deponering50. I utslippsberegningene legger Norsk
Fjernvarme til grunn at selve ressursen er karbonnøytral.

›

Det meste av elektrisiteten som brukes i norske fjernvarmeanlegg er på
utkoblbare tariffer. Fjernvarmeanlegg bruker normalt el. når Norge er i en
overskuddssituasjon. Norsk Fjernvarme mener at norsk produksjonsmiks
med høy fornybarandel må legges til grunn for el. brukt til fjernvarme.

I denne rapporten legges SINTEFs CO₂ -faktorer til grunn for avfallsforbrenning,
(185-211 g/kWh) og elektrisitet (130 g/kWh)51. Dvs. at fjernvarmeleveransen er
beheftet med relativt høyt globalt CO₂ -utslipp.

5.2.11 Energiutveksling med andre bygninger
Energiutveksling med ett eller flere nabobygg vil først og fremst kunne omfatte:

›

Elektrisitet

›
›

Solcellesystem (PV)

Varme

›

Solfangersystem eller PV/T-system (varme og el.)

›

Varmepumpeanlegg i kjøledrift som dekker prosesskjølebehov

Utveksling av elektrisitet
Ved installasjon av 4200 m² med solcellemoduler (PV) på taket er maks. effekt
beregnet til ca. 742 kWp, og årlig el-produksjon er ca. 573 MWh/år (ref. Kap.
5.2.1). Figur 22 og Figur 23 viser at all el-produksjon kan brukes internt i
bygget, dvs. det er ingen kapasitet for eksport.
Utveksling av varme
Et eventuelt nytt varmesystem ved Ryen Verksted vil dimensjoneres for å dekke
maks. effektbehov for bygget, og har dermed ikke kapasitet til å levere varme til
andre omkringliggende bygninger via et isolert nærvarmenett. Ryen Verksted
har heller intet prosesskjølebehov hvor overskuddsvarme fra kjølemaskiner kan
eksporteres til andre bygninger i oppvarmingssesongen.

50

Magnus, E., Fiksen, K., Haukaas, M.S., Ibenholdt, K., 2014: Avfall Norge – Status for
energiutnyttelse av avfall i Norge. Rapport 3/2014, 82-8035-001-2. Therma C. Group.

51

Dahl Schlanbusch, R., Lund Segtnan, I., 2017: 473.020 Byggforskserien, Nullutslippsbygninger (ZEB). Retningslinjer og beregningsmetoder. SINTEF Byggforsk,
Byggdetaljer – august 2017.
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Lønnsomheten for utnyttelse av overskuddsvarme er avhengig av temperaturnivået på varmen, kostnader knyttet til utnyttelse (avstand mellom bygninger,
rørsystem, behov for ombygging osv.) samt tilgjengelig ytelse over året.
Evt. overskuddsvarme fra nabobygg kan overføres til Ryen Verksted via et
nærvarmenett og benyttes direkte til oppvarming hvis temperaturnivået er tilstrekkelig høyt, eller som varmekilde for et varmepumpeanlegg (kaskadeanlegg)
hvis temperaturen må økes. Det betinger imidlertid at det er tilgjengelig varme i
oppvarmingssesongen fra større anlegg. I øst er det en rekke næringsbygg/lett
industri med tørrkjølere på tak, som indikerer at det er et potentielt varmeoverskudd. De fleste av disse anleggene dekker imidlertid klimakjølebehov om
sommeren slik at overskuddsvarmen er tilgjengelig når det ikke er bruk for den.
På den annen side har kondensatorvarme fra kjøleanlegg for prosesskjøling i
utgangspunktet stor utnyttelsesgrad pga. relativ jevn last over året.
Sporveiens bygninger er dessverre tilnærmet avskåret fra næringsparken i øst
og nord pga. E6/veier og t-banelinjer, hvilket vil gi høye kostnader for evt. utnyttelse av overskuddsvarme. I vest er det boliger og friluftsområde, og i sør
boliger og en Rema 1000-butikk.
Figur 60 og Tabell 10 gir en oversikt over bygninger ved Ryen Verksted.

Figur 60

Kart over Ryen, næringspark øst for E6.
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Tabell 10 Oversikt over bygninger i nærheten av Ryen Verksted.
Bygg i nærheten
Adresse

Innhold

Kommentar

Enebakkveien 139

Esso, Deli de Luca

Øst for E6.

Ryensvingen 1

Bunnpris, frisør, solstudio, post i butikk

Øst for E6

Ryensvingen 3

KIWI Ryen, Ryenklinikken, Optimal, G-sport

Øst for E6

Ryensvingen 5-7

Elixia, Rema 1000, Eaton Electric, Eterni, Ryen
dyreklinikk. Mange tørrkjølere på tak.

Øst for E6,

Ryensvingen 9

Jysk, BilXtra, proffpartner, gassautomat.no

Øst for E6

Ryensvingen 11-13

Autoteknikk Ryen, Signo, Hvitevarespesialisten

Øst for E6

Ryensvingen 2-4

Ryen næringspark, Ingus, Snap Drive. Tørrkjøler
på tak = varmeoverskudd

Øst for E6

Ryensvingen 6

Ortopediteknikk

Øst for E6

Ryensvingen 8

Albansk Trossamfunn og Kultursenter i Norge

Øst for E6

Sandstuveien 70

Viqueens Hallen, City Self Storage, Linjeservice
AS, Wurth Ryen, VVS Energineering (Bravida?)

Øst for E6

Sandstuveien 68

Schneider Electric, ELKO m.fl. Næringsbygg, trolig
noe

Øst for E6

Sandstusveien 60A,
1184 Oslo

Rema 1000, varmeoverskudd fra fryse- og
kjølelager

250 m Sør for
vognhall, vest
for E6.

Libakkfaret

Boligblokker

Sør

Vårveien 51

Cargotron, Vito

Nord

Enebakkveien 135

Shell

Nord

Enebakkveien 133

Instore IT

Nord

Enebakkveien 131

Jensens bilservice

Nord

Div. næring/lett ind.

Lenger nord

Enebakkveien 154

Møller bil. Trolig kjølt bygg med moderat
varmeoverskudd.

Nord-øst, ca.
200 m fra
traversbygget, men
motsatt side
av spor og
Enebakkvn.

Ekeberg/Simensbr.

Boligområde/skog. Lite/intet varmeoverskudd.

Vest

Det anses som lite aktuelt å foreta en ytterligere vurdering mht. utnyttelse av
overskuddsvarme fra større bygninger i nærheten.

5.2.12 Varmegjenvinning fra støpte rørkanaler
1. Teknisk egnethet – dårlig (1)
Støpte rørkanaler (OPI-kanaler) består av et gitt antall PVC-rør eller PP-rør som
monteres i spesielle holdere, legges i grøft og støpes inn. Rørene brukes som
trekkrør for bl.a. høyspentkabler. I støpte rørkanaler legges høyspentkablene i
grupper med tomme rør mellom for å øke avkjølingen slik at maksimal kabeltemperatur ikke overstiger ca. 90 °C. Figur 61 viser et eksempel på et snitt av
en 3 m bred OPI-kanal med 20 DN160 trekkrør i to høyder. Høyspentkablene er
markert med rød ring (R, S, T) og de tomme trekkrørene for kjøling er markert
med gult. Figur 62 viser et eksempel på simulerte temperaturgradienter i og
rundt en OPI-kanal når den er ferdig installert i bakken.
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Figur 61

Eksempel på OPI-kanal (støpt rørkanal) med trekkrør DN160 for høyspentkabel (rød – R, S, T) i 7 grupper. Tomme trekkrør markert med gult.

Figur 62

Eksempel på temperaturgradienter i og rundt OPI-kanal (støpt rørkanal) med
høyspentkabler. Rød/gul – høy temperatur, blå/grønn – lav temperatur.

Ut fra tekniske forhold er varmegjenvinning fra OPI-kanaler i utgangspunktet
kun aktuelt for nye anlegg, ikke eksisterende, dvs. dette er lite aktuelt for Ryen
Verksted. Like ved Blakli Helse- og Omsorgsboliger i Trondheim legges det i
2018 en 250 m lang og 3 m bred OPI-kanal med 21 trekkrør for høyspentkabler.
De tomme trekkrørene, som benyttes for avkjøling av kablene, vil bli erstattet
av 6 stk. Ø50 PE100-rør fordelt over hele bredden som støpes inn i OPI-kanalen.
Rørene samles i fordelings- og samlestokker, og tur-/returrør føres inn og kobles
til byggets varmesentral, Figur 63. I det lukkede rørsystemet vil det sirkuleres
vann som overfører varme fra kablene i OPI-kanalen til varmesentralen. Det er
estimert at anlegget vil ha en årlig varmeleveranse på ca. 50.000 kWh/år
(2017) og 75.000 kWh/år (2030). En fordel med dette systemet er at kablene
har høyest avgitt varmeeffekt når det er kaldt ute (dvs. høyest varmebehov).
Potensialet for varmegjenvinning fra høyspentkabler i OPI-kanaler er først og
fremst avhengig av kanalens lengde og varmetapet fra kablene, som er igjen er
avhengig av belastningen på kablene (overført elektrisk effekt). Varmetapet fra
høyspentkabler er typisk 5-15 W/m per kabel, avhengig av belastningen.
2. Innovasjonsgrad – god (3)
Det er i dag en økende bruk av høyspentkabler lagt i støpte rørkanaler i bynære
strøk, men det er per dags dato ingen varmegjenvinning fra denne typen kabler
på tross av at det er betydelige varmemengder som kan gjenvinnes.
3. Investeringskostnad – god (3)
I prototyp-prosjektet ved Blakli i Trondheim med 50.000 kWh/år årlig varmeproduksjon er netto-kostnaden for all rørføring, varmeveksler, pumpe og vannbehandlingsanlegg ca. 500.000 kr, dvs. ca. 10 kr/kW.
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Figur 63

Kartutsnitt med trasé for 250 m lang OPI-kanal forbi Blakli Helse- og omsorgssenter samt prinsipielt rørskjema av Ø50 PE100 kollektorrør nedstøpt i OPIkanalen for varmegjenvinning fra høyspentkabler.

4. LCC – god (3)
For prototyp-prosjektet i Trondheim vil prosjektet gå akkurat i balanse ved en
årlig varmeproduksjon på ca. 50.000 kWh, 80 øre/kWh for fjernvarme, 5 %
realrente og 25 års levetid. Ved økende belastning på overføringsledningen vil
lønnsomheten bedres pga. høyere avgitt varmeeffekt fra kablene.
5. Driftssikkerhet/enkelt å drifte – god (3)
Driftssikkerheten for et anlegg for varmegjenvinning fra høyspentkabler vil være
det samme som for et vannbårent varmesystem.
6. Støy/lokale utslipp/visuell belastning – utmerket (4)
Varmegjenvinningssystemet er støyfritt, har ingen lokale utslipp og ligger nedgravd i bakken, dvs. ingen visuell belastning.
7. Klimagassutslipp – utmerket (4)
Utnyttelse av varmeoverskudd (spillvarme) fra bygninger, industri osv. er den
meste energieffektive og bærekraftige måten å dekke et varmebehov på. Det er
ingen CO₂ -utslipp fra varmegjenvinningsanlegget under drift, kun sekundære
utslipp knyttet til el.produksjon for drift av sirkulasjonspumpe samt produksjon
av rør og komponenter.
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Konklusjon og anbefaling

Kapittel 5, Vurdering av teknologier beskriver en rekke teknologier for termisk/elektrisk energiproduksjon/-leveranse og energilagring. Nedenfor er det gitt en
oppsummering av hvilke teknologier som er aktuelle (markert med grønt) og
hvilke teknologier som av tekniske, økonomiske eller andre grunner ikke anbefales implementert ved Ryen Verksted (markert med rødt).

›

Oppvarming og kjøling

›

Termiske solfangere (T) – Mulig/aktuell løsning (grunnlastkilde)

›

Biomasse (flis, pellets) – Uaktuelt da utslipp fra bio-fyrte kjelanlegg
øker forurensningsnivået i Oslo. Det kan ikke utelukkes at det kan
komme forbud mot denne typen forbrenningsanlegg.

›

Biogass – Mulig/aktuell løsning (spisslastkilde)

›

Bio-fyringsolje – Mulig/aktuell løsning (spisslastkilde). Utslipp fra biofyrte kjelanlegg øker forurensningen i Oslo, og det kan komme forbud.

›

Varmepumpe (bergvarme) – Mulig/aktuell løsning (grunnlastkilde)

›

Varmepumpe (uteluft) – Uaktuelt pga. moderat energisparing, varmeleveranse ved lav temperatur og erfaringsvis mange driftsproblemer.

›

Fjernvarme – Lite aktuelt da Manglerud borettslag ikke skal koble seg
til fjernvarmenettet. Det blir kostbart å utvide nettet til Ryen Verksted.

›

Nærvarme (spillvarme) – Uaktuelt da Ryen verksted ikke kan dekke
el.-/varmebehov i nabobygg. Nabobygg uegnet for varmeleveranse
pga. lokalisering, liten tilgang på overskuddsvarme og for lav temp.

›

Varmegjenvinning fra høyspentkabler – Uaktuelt da det ikke er planlagt
installasjon av nye høyspentkabler i OPI-kanaler.

›

Termisk energilagring (fjell), varmepumpe – Mulig/aktuell løsning

›

Termisk energilagring (fjell), solenergi – I utgangspunktet lite egnet for
høytemperatur varmelagring pga. grunnvannsstrømning i fjellet.
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›

Kombinert oppvarming og el.produksjon

›

Kraft-/varmeverk (CHP) – Lite aktuelt pga. for dårlig lønnsomhet pga.
rel. lavt prisnivå på elektrisitet og varme for alternative teknologier.

›

Solenergi, varme/el. (PV/T) – Uegnet pga. krav til lav temperatur for å
oppnå høy PV-virkningsgrad samt høy investering (lang pay-backtid).

›

Elektrisitetsproduksjon og -lagring

›

Solceller (PV) – Mulig/aktuell løsning

›

Vind – Uaktuelt pga. relativ lav midlere vindhastighet over året samt at
et storskala vindmølleanlegg vil gi negativ visuell belastning og støy.

›

Elektrisk energilaging – Mulig/aktuell løsning

Med basis i Kapittel 5 og sammenstillingen ovenfor gir de følgende kapitlene
forslag til en minimumsløsning (myndighetskrav), en maksimumsløsning (stor
grad av innovasjon – høy kostnad) og en anbefalt løsning.

6.1

Referanseløsning

Referanseløsningen er bygget i dagens tilstand som beskrevet i Kap. 3. Denne
løsningen er ikke å anbefale ettersom som bygget har et høyt energiforbruk og
må bytte ut oljefyringsanlegget innen 202052. Bygget har også en høy effekttopp
som vil medføre høye energikostnader med den nye tariffordningen som vil
komme med innføring av AMS. Spesielt vil elektrokjelen gi meget høyt effektuttak, som vist i Figur 11 og Figur 12.

6.2

Minimumsløsning

Oljefyringsanlegget ved Ryen verksted må fases ut innen 2020 pga. myndighetskrav og elektrokjelen er utdatert og vanskelig å vedlikeholde. En aktuell
minimumsløsning vil kunne være installasjon av:

›

Grunnlast – bergvarmebasert høytemperatur varmepumpeanlegg med
ammoniakk (R717) som arbeidsmedium (Kapittel 5.2.3)

›

Spisslast – kjelanlegg med 2. generasjons BFO (Kapittel 5.2.7).

Varmekilde for varmepumpen vil være et gitt antall 250-300 m dype energibrønner i fjell (brønnpark – Kapittel 5.2.4, C). Innbyrdes avstand ca. 7-10 m.
Ettersom varmepumpen kun vil levere varme til bygningsmassen vil det være
behov for å tilbakeføre varme til brønnparken da varmetransport fra omkringliggende fjellvolum ikke vil være tilstrekkelig til å dekke varmeuttaket. Dette kan
f.eks. løses ved å koble til én eller flere tørrkjølere (luft/væske-varmevekslere)
med varmeoverføring fra uteluft til brønnparken vår, sommer og høst.

52

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oljefyr/id2556868/
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Varmepumpeanlegget dimensjoneres for å dekke anslagsvis 50 % av maks.
effektbehov til oppvarming (ca. 1000 kW), og vil da dekke ca. 90 % av årlig
varmebehov (ca. 2,9 GWh/år). Estimert SCOP (gjennomsnittlig effektfaktor) ved
høytemperaturdrift er ca. 3,2.
Tabell 11 gir oversikt over dimensjonerende effekt samt estimert årlig energireduksjon og investeringskostnad for minimumsløsningen med varmepumpe/brønnpark inkl. tørrkjølerløsning for termisk lading samt BFO kjelanlegg.
Tabell 11

Minimumsløsning – bergvarmepumpe (grunnlast) og bio-oljekjel (spisslast).

Teknologier

Effekt
(MW)

Energireduksjon
(GWh/år)

Investeringskostnad
(kr)

R717 varmepumpeanlegg

1 MW

2,1 GWh/år

23 mill. kr

100 stk.

*

Inkl. i varmepumpe

2 MW

*

1,6 mill. kr.

Brønnpark – energibrønner
Bio-oljekjel

En overslagsberegning viser at med 20 % investeringsstøtte fra Enova SF og
økonomiske forutsetninger som beskrevet i Kapittel 2.4.1, vil foreslått teknisk
minimumsløsning gi en spesifikk varmepris på ca. 70 øre/kWh og en nåverdi på
ca. 500.000 kr. Lønnsomheten er imidlertid svært avhengig av stipulerte investeringskostnader og økonomiske parametere. Hvis Sporveien AS ønsker å
vurdere en slik oppvarmingsløsning må det derfor foretas mer nøyaktig prosjektering og mer detaljerte økonomiske beregninger inkl. følsomhetsanalyse.

6.3

Maksimumsløsning

Maksimumsløsningen inkluderer de tekniske tiltakene som vil være de mest
innovative og fremtidsrettede, men også mest kostbare. Løsningen inkluderer
alle enøk-tiltakene beskrevet i kapittel 4 Energieffektivisering. Tiltakene vil
redusere årlig energibruk i bygget med over 30 %.
For energiproduksjon omfatter denne maksimumsløsningen et storskala solenergianlegg med PV/T solfangerpaneler plassert på tak som produserer
både varme og elektrisitet (Kapittel 5.2.1).
Energiproduksjonen basert på solenergi kombineres med termisk energilagring, korttids og sesonglagring (Kapittel 5.2.4) samt et batterianlegg med
flow-batterier (Kapittel 5.2.5). Energilagrene bidrar til effektutjevning både for
termisk og elektrisk energiproduksjon. Termisk energiproduksjon kan sesonglagres i en brønnpark med varme fra sommeren, hvor det er et overskudd, til
vinteren hvor det er et langt større varmebehov.
Til å supplere effekttoppene fra kjørestrøm og stillverk installeres det superkondensatorer. Superkondensatorene kan ta de høye effekttoppene meget
hurtig, og kan utlades betydelig flere ganger enn batterier.
Som spisslastkilde benyttes et CHP-anlegg som (Kapittel 5.2.9) for kombinert
elektrisitets- og varmeproduksjon.
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Tabell 12 gir en oversikt over estimert årlig energireduksjon og investeringskostnader for alternativet med PV/T solfangerpaneler, termisk og elektrisk
effekt- og energilagring samt CHP-anlegg.
Tabell 12

Maksimumsløsning – PV/T-solfangerpaneler for produksjon av elektrisitet og
varme, termisk effekt- og energilagring, elektrisk effekt- og energilagring
(flow-batterier / superkondensatorer) samt CHP-anlegg (spisslast).

Teknologier

Energireduksjon

Investeringskostnad

(GWh/år)

(kr)

2 GWh/år

24 mill. kr

0,52 GWh/år

50 mill. kr

Energieffektivisering
Solenergi – PV/T – elektrisitet
Solenergi – PV/T – varme

2,0 GWh/år

CHP – elektrisitet

0,4 GWh/år

CHP – varme

15 mill. kr

0,58 GWh/år

Termisk energilager – sesong (brønnpark)

Lagringskapasitet 2 MW

20 mill. kr

Termisk energilager – korttid (vanntanker)

Ikke beregnet

Ikke beregnet

Effekttoppreduksjon 140 kW

5 mill. kr

Elektrisk energilager – batterier

6.4

Anbefalt løsning

Den anbefalte tekniske løsningen er en kombinasjon av ulike teknologier med
høyest score i hht. de ulike vurderingskriteriene (Tabell 5), og som samtidig er
teknisk anvendbare. Løsningen vil være en kombinasjon av innovative og mer
konvensjonelle teknologier som på best mulig måte tilfredsstiller formålet med
utredningen. Den anbefalte løsningen utnytter i høy grad fornybare energikilder
til varme- og elektrisitetsproduksjon.

›

Energieffektivisering – Primært energioppfølgingssystem (EOS), erstatning av takvinduer med aerogelpaneler samt isolering av tak/vegger.
Dette vil først og fremst redusere dimensjonerende effektbehov og årlig
energibehov til oppvarming.

›

Solenergi – En kombinasjon av termiske solfangere på Traversbygget for
varmeproduksjon og solcellepaneler på tak for elektrisitetsproduksjon

›

Varmepumpe/brønnpark – Benyttes som grunnlastkilde for oppvarming
sammen med solfangerne i tillegg til å dekke kjølebehovet med frikjøling.
Varmepumpeanlegget dekker 90 % av gjenværende varmebehov etter
energieffektivisering og bruk av solfangere. Estimert SCOP (gjennomsnittlig
effektfaktor) ved høytemperaturdrift er ca. 3,2. Eksisterende elektrokjel
benyttes som spisslastkilde. Det brukes tørrkjølere (uteluft/væske varmevekslere) til termisk lading (oppvarming) av brønnparken for å oppnå årlig
termisk energibalanse.

›

Termisk effekt-/energilagring – Korttidslagring av varme fra solfangere
i store, isolerte vanntanker samt sesonglagring av varme i energibrønner i
fjell (brønnpark for varmepumpe-/kjøleanlegg).
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Elektrisk effekt-/energilagring – Energilagring i litium-ion batterier,
hvor batteriene vil kutte effekttopper (peak-shaving) og vil kunne forbedre
strømkvaliteten. Billig el.energi kan lagres om natten for så å brukes om
dagen når energiprisene er høyere. Overskuddsproduksjon av solenergi kan
lagres og benyttes når det ikke er produksjon fra solcelleanlegget.

Tabell 13 gir en oversikt over estimert årlig energireduksjon og investeringskostnader for anbefalt alternativ med energieffektivisering, solcelle- og termiske
solfangerpaneler, bergvarmebasert varmepumpeanlegg, termisk effektlager i
eksisterende oljetanker, termisk energilager i fjell (brønnpark) og elektrisk
energilager (batterier). Det er regnet med 20 % investeringsstøtte fra Enova SF.
Tabell 13

Teknologier

Anbefalt termisk energiløsning – energieffektivisering, solcelle- og solfangerpaneler, varmepumpeanlegg, termisk effekt- og energilager samt elektrisk
energilager. Investeringskostnader, inntjeningstid (pay-off) og nåverdi er
beregnet med utgangspunkt i 20 % investeringsstøtte fra Enova SF.
Energireduksjon
(GWh/år)

Investeringskostnad
(kr)

Inntjeningstid
(år)

LCOE1)

Nåverdi

(kr/kWh)

(kr)

Energieffektivisering,
inntjeningstid < 5 år

0,95 GWh/år

2,3 mill. kr.

Varierer
med levetid

Varierer
med levetid

Varierer
med levetid

Solenergi – PV2)

0,53 GWh/år

5,7 mill. kr

20 år

0,53 kr/kWh

1,2 mill. kr

0,22 GWh/år

1,9 mill. kr

18 år

0,48 kr/kWh

0,7 mill. kr

Solenergi – solfanger

3)

Usikkerhet med hensyn
til oppgradering av tak
Varmepumpeanlegg
med brønnpark

2-10 mill. kr

1,6 GWh/år

17 mill. kr

18 år

0,62 kr/kWh

2,9 mill. kr

Termisk energilager –
sesong (brønnpark)

Inkl. i varmepumpeanlegg

Inkl. i varmepumpeanlegg

*

*

*

Termisk energilager –
korttid (vanntanker)

Ikke
beregnet

Ikke
beregnet

Ikke
beregnet

Ikke
beregnet

Ikke
beregnet

Effekttoppreduksjon
140 kW

4 mill. kr

12 år

1,18 kr/kWh

2,8 mill. kr

Elektrisk energilager
– batterier4)

SUM

3,2 GWh/år
1)

LCOE – spesifikk energipris (kr/kWh) basert på årskostnadsberegning (LCC)

2)

Basert på 25 års levetid

3)

Basert på 25 års levetid

4)

Se forutsetninger beskrevet under kapittel 5.2.5 "Elektrisk energilagring og
effektutjevning" og "Livssykluskostnad (LCC)".

Anbefalt termisk energiløsning gir en reduksjon i årlig el.forbruk med ca. 3,2
GWh/år ved Ryen verksted. Med et spesifikt CO₂ -utslipp på 130 g per kWh
levert varme/elektrisitet (Figur 5), vil dette gi til en årlig reduksjon i CO₂ -utslippene på ca. 415 tonn, eller ca. 43 % av totalt CO₂ -utslipp knyttet til
elektrisitetsforbruk for elektrokjel og hovedtavle.
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Konvertering/oppgradering av eksisterende oljetanker til isolert termisk korttidslager er ikke tatt med pga. ombygging ved teknisk rom. Merkostnad for installasjon av ny buffertank (vanntank) er ikke inkludert i lønnsomhetsberegningene.
En ombygging av dagens høytemperatur varmeanlegg (90/70 °C) til et lavtemperatur varmeanlegg (f.eks. 60/40 °C) vil være gunstig for en varmepumpeinstallasjon da anlegget vil oppnå langt høyere SCOP (gjennomsnittlig COP) og
dermed gi langt høyere energisparing. Et lavtemperatur varmesystem vil også
bidra til høyere virkningsgrad for et termisk solfangersystem.
Hvis Sporveien AS ønsker å vurdere anbefalt teknisk løsning bør det gjennomføres mer inngående forundersøkelser, evt. noe prosjektering samt mer detaljerte økonomiske beregninger inkl. følsomhetsanalyse.
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7

Forslag til videre arbeid

7.1

Videre undersøkelser

›

87

Prosjektering av strukturell utbedring av tak for å verifisere om det tåler
vekten av solenergipaneler (PV-paneler, T-paneler, PV/T-paneler)

›

Grunnundersøkelser og prøveboring (energibrønner) med tanke på termisk
energilagring (solvarme) og varmekilde (varmepumpe)

›

Prosjektering og kalkyle av utvalgte tiltak

7.2

Gjennomføringsmodell

EPC53 (Energy Performance Contracting) – energisparekontakter. Dette er en
gjennomføringsmodell med en totalentreprenør som tar investeringen og som
garanterer for energibesparelsen – besparelsen betaler for investeringen. Kun
kommuner får støtte av Enova SF, men gjennomføringsmodellen er populær
ettersom den gir lav risiko.

Figur 64

53

Prinsipiell fremstilling av årlige kostnader i et EPC-prosjekt

https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/tema/epc-modellen-girselvfinansierende-oppgradering-av-kommunal-eiendom/
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Energieffektivisering og energiomlegging kan også gjennomføres med tradisjonelle entrepriseformer. Det vil kreve at byggherren tar investeringene, men en
høyere andel av gevinsten tilfaller byggherren.

7.3

Støtteordninger

Oslo kommunes Energi- og klimafond54 støtter energieffektivisering og fornybar
energi, men egner seg best for mindre aktører da maksimal støtte oppad er
begrenset til 1 million NOK.
Aktuelle støtteprogrammene hos Enova SF kan være:

›

Programmer rettet mot Bygg og eiendom55, f.eks.:

›

Varmesentraler – investeringsstøtte til bl.a. varmepumper, solfangeranlegg og biofyrte kjelsentraler basert på predefinerte
støttesatser i kr per kW installert effekt

›

Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder og Kommersiell
utprøvning av innovativ teknologi – støtte nye og innovative løsninger.

›
›

Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg

Programmer rettet mot Landtransport56:

›

Energiledelse

›

Energi- og klimatiltak i landtransport m.fl.

Enova SF oppretter ofte nye programmer og endrer prioritet mellom energi,
effekt og klimareduksjon når de vurderer søknader. Det anbefales å alltid ta
kontakt med en av deres rådgivere for å finne riktig program.
Enova SF kan ikke gi direkte støtte til bedrifter som ønsker å installere solceller.
Dette må gå via NVE sin el-sertifikatordning. For mer informasjon om denne
ordningen, se: https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/elsertifikater/

54

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-ogstipend/energiforbedring-i-naringsbygg-borettslag-og-sameier/#gref

55

https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/

56

https://www.enova.no/bedrift/landtransport/
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8

VEDLEGG

8.1

Bilder fra Ryen Verksted

89

8.1.1 Bygningene – utendørs
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8.1.2 Bygningene - innendørs
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8.1.3 Ventilasjonstekniske og termiske installasjoner
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