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”KONSEPTUTREDNING – ULLERNÅSEN BOLIGSAMEIE – EFFEKTREDUKSJON &
OPTIMALISERING AV EGENPRODUSERT FORNYBAR ENERGI”
Sammendrag
Ullernåsen Boligsameie er i en slik situasjon at de vil få utfordringer knyttet til behov for tilstrekkelig elektrisk
effekt i deler av døgnet innen forholdsvis kort tid. Borettslaget er klart over disse utfordringene og ønsker å
være proaktive i møtet med dette. I tillegg er det en uttalt ambisjon for borettslaget å redusere egne
klimautslipp. På oppdrag fra Ullernåsen Boligsameie (UBS) har Energima Analyse AS i samarbeid med Selvaag
Prosjekt AS derfor gjennomført en konseptstudie med fokus på utfordringer med effekttopper i deler av døgnet
som er nær de tilknyttede trafoers maksimale kapasitet i dagens situasjon (Grid 1.0), samt to
fremtidsscenarioer - 5 og 20 år frem i tid. Det er videre kommet med tiltak på det lokale varme- og el-nettet
(Grid 2.0) i UBS for å overkomme disse utfordringene både på kort og lang sikt.
Gjennom målinger, modelleringer og beregninger er det vist at UBS med dagens nett og forventet utvikling i
forbruk (økt belastning fra f.eks. el-billadning og høyeffekt induksjonstopper), vil møte store utfordringer med
spesielt enkelte av trafoenes maksimale tillatte kapasitet. Enkelte av trafoene har pr i dag en høy utnyttelses
grad og ikke rom for den forventede utviklingen i forbruk/belastning, uten at det gjennomføres tiltak i det
lokale varme- og el-nettet. Dette er vist både gjennom modelleringer og prosjekterte verdier fra netteier.
Sameiet, UBS er svært positivt innstilt til miljøvennlig transport og ønsker i utgangspunktet ikke å legge
begrensninger på beboernes mulighet til å kjøre elektriske biler, og er dermed innstilt på at det må
gjennomføres tiltak for å løse utfordringene. Det er gjennom konseptutredningen vist at det er fult mulig for
UBS å kunne takle forventet utvikling uten å måtte skifte ut trafoer eller inntakskabler, gjennom å utføre en
tiltakspakke på det lokale varme- og el-nettet. Dette oppnås gjennom å redusere effekttoppene (peak shaving),
samt fordele belastning ut i tid ved å akkumulere elektrisk og/eller termisk energi (peak shifting) samtidig som
det oppnås energibesparelser gjennom mer effektive og miljøvennlige systemer.
Samlet sett vil dette resultere i at UBS tilrettelegger for fremtiden gjennom god kapasitet for ladning av el-biler,
tilrettelegger for økt lastkapasitet, forbedrer andelen av fornybar energi, øker markedsverdien til UBS gjennom
å fremstå som et mer attraktivt boligsameie.
Konseptet som er utredet med utgangspunkt i den reelle casen i UBS hvor spesielt to av trafoene hadde
kapasitetsutfordring, er oppnådd ved et optimalt samspill mellom effektreduksjon knyttet til tappevann ved
varmeakkumulering i tanker og ved høyeffektive CO2-varmepumper, samt lagring av elektrisk energi i
batteribanker i perioder med lav last i boligsameiet, for så å kunne benytte dette overskuddslageret i perioder
hvor lasten i UBS er stor og nær de ulike trafoenes maksimale kapasitet. For å oppnå energibesparelser og en
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mer miljøvennlig og fornybar profil, er det benyttet PV-solceller på boligblokkenes tak, samt høyeffektive
varmepumper, noe som er langt mer energieffektivt en dagens løsning basert på elektrisk oppvarming av
tappevann. I utredningen ble det også belyst ulike former for lokal energiproduksjon og sesongvariasjoner
spesielt, begge deler knyttet til solenergi (solstrøm og termisk energi fra solen) både for lokalt forbruk og til
mulig salg ut på det regionale strømnettet. Det avsluttes med en oppskalert modell som brukes til å trekke
paralleller og kvantifisere potensialet for en større implementering og hva det betyr regionalt og nasjonalt.

Med vennlig hilsen

Oslo, 04/08/2017
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1. Bakgrunn
Dette kapittelet omhandler bakgrunnen for konseptutredningen fra et overordnet perspektiv. Kapittelet starter
med en kort introduksjon av søker og av Ullernåsen boligsameie (heretter kalt UBS), og det fortsetter med å
introdusere hovedutfordringene i konseptutredningen, før det forklarer litt rundt forventet utvikling i
forbruksmønster og teknikkene som foreslås benyttet for å løse fremtidige utfordringer. Kapittelet avsluttes
med å beskrive litt om samfunnsrelevans av konseptet både lokalt og regionalt.

1.1. Kort om søker
Selvaag Prosjekt er en totalentreprenør og en del av Selvaag Gruppen. De bistår sine oppdragsgivere med å
oppnå høyest mulig verdi på deres eiendom ved å tilby en rekke tjenester basert på bred og tverrfaglig
kompetanse, og lang erfaring. Selvaag Prosjekt kan til oppdragsgivere i gamle Selvaagprosjekter tilby kunnskap
innen og kjennskap til byggeteknikken som ble brukt, samt at de besitter originaltegningene fra byggets
opprinnelse.
Selvaag Prosjekts oppdragsgivere er ofte borettslag, sameier og gårdeiere, både private og offentlige, som
besitter leilighetsgårder, næringseiendommer eller kombinasjonsbygg.
Selvaag Prosjekt har de siste årene blitt godt kjent med utfordringer knyttet til stadig økende effekt- og
energibehov i sameier de er i dialog med vedrørende større og mindre rehabiliteringsprosjekter. Ofte som følge
av utskifting av koketopper til induksjon, utskifting av varmtvannsberedere til «momentanbereder/
gjennomstrømningsvarmer» og/eller introduksjon av «semi-hurtiglading» for el-biler.
Selvaag Gruppen har et tydelig uttalt miljøengasjement og ønsker å være ledende på beskyttelse av miljøet –
sett i lys av dette er utredningen svært velkommen i følge daglig leder i Selvaag Prosjekt; Ivar Solvang.
Kontaktpersoner i Selvaag Prosjekt
Daglig leder: Ivar Solvang – ivar.solvang@selvaag.no
Prosjektleder: Ulf Christensen – ulf.christensen@selvaag.no

1.2. Kort om Ullernåsen boligsameie (UBS)
Sameiet består av 9 terrasseblokker med tilsammen 422 boligenheter og 1 næringsenhet på Ullerntoppen.
Bebyggelsen ble oppført av Selvaagbygg i perioden 1974-19761. Fem av blokkene har adresse Ostadalsveien 4850, 52-56, 58-64, 66-72 og 75-81, og tilhører bydel Vestre Aker. De øvrige fire blokkene har adresse
Ullernkammen 17-23, 18-22, 25-27 og 24-28 og tilhører bydel Ullern. Bydelsgrensen går med andre ord midt på
sameiets område. I 5 av blokkene er det plassert en felles varmesentral som produserer varmt tappevann til
alle seksjonene. Romoppvarmingen er direkte elektrisk og ventilasjonen er basert på avtrekk gjennom våtrom.
Bygningsmassen ble altså oppført i perioden 1974-1976 og den er nylig rehabilitert bygningsmessig.
Rehabiliteringsprosjektet inneholdt bl.a. etterisolering, lavenergiarmaturer og lysstyring, ref. SID 14/111.
Kort om lokalisering og forhold rundt utredningsprosjekt
Adresse: Ostadalsveien 48-81 og Ullernkammen 17-28
Styreleder på oppstartstidspunkt: Ragnvald Nærø
Daglig leder: Jørgen Faksvåg

1

http://selvaaggruppen.no.
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1.3. Konseptutredningens hovedpunkter
Konseptutredningen har tatt for seg å se på hovedemner som alene kun løser deler av utfordringen, men totalt
sett har som formål å redusere effekttopper og energiforbruk trukket fra el-nettet.
•

Egenprodusert elektrisk energi fra sol med lagring både termisk med CO2 varmepumpe og i batterier
▪
▪
▪

•

Vurdering av bygningsintegrerte løsninger for energiproduksjon spesielt i sammenheng med
større rehabiliteringsprosjekter i boligblokker
Kostnadseffektiv utnyttelse av tilgjengelig og nytt tak- og vegg-areal
Temperaturens påvirkning på BIPV-solcellens virkningsgrad

Distribuert energiproduksjon og interaksjon mellom bygg

Formålet med prosjektet har vært å få økt kunnskap om tekniske løsninger og gjennomførbarhet knyttet til
bygningsintegrerte og -adapterte varianter av energiproduksjon i forbindelse med rehabilitering av
boligblokker, og videre; styring av energiflyt mellom bygg og hvordan dette kan bidra til redusert belastning på
kraftnettet, både lokalt og regionalt.
Utredningen har hatt som mål å belyse aspekter ved «det ultimate» energispørsmålet; hvordan legge til rette
for økt komfort og livskvalitet i boligene, samtidig som både energi- og effektbehovet må reduseres for å
ivareta forventet forbruksutvikling.
Forventet forbruksutvikling, endring i energikilder, smart grid & batteri
Elektrifisering av transportsektoren har moment i Norge og i tråd med myndighetenes ambisjoner kan dagens
ca. 70 000 el-biler nærme seg 1,5 millioner i 2030, noe som spesielt vil føre til økt behov for elektrisitet til
transport. Frem mot 2039 forventer NVE over en halvering av den totale energibruken knyttet til person- og
varebiler, som følge av en overgang til biler basert på batterielektrisk framdrift med høy effektivitet. Dette
medfører en spesifikk marginal økning på 3 % av det totale elektriske energibruken i Norges – noe som er en
uproblematisk utvikling. Imidlertid er det effektuttaket, dvs. på hvor kort tid denne energien hentes ut som vil
være anstrengende for det elektriske forsyningsnettet. Grafen under viser forventet utvikling i fordelingen av
de ulike benyttede energikildene og den samlede effektiviseringen i transportsektoren mot 2039 for person- og
varebiler, fordelt på type energikilde hentet fra NVE.

Figur 1-1: Forventet utvikling for type energikilde og effektivisering i transportsektoren mot 2039 for person- og
varebiler. Kilde: NVE.
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Som det kan ses fra fremtidsprojeksjonene fra NVE er det andelen med elektrisk energi for å drive
transportsektoren som øker dramatisk, mens energieffektiviteten forventes å øke og dermed resulterer i
redusert energibruk totalt for transportsektoren i Norge. Både globalt og lokalt vil dette knytte til seg store
utfordringer med effektbelastning ved ladning av el-biler, og dermed kreve et lokalt strømnett som er robust
nok til å takle store effekttopper. I områder hvor trafoene er nær sin maksimalkapasitet, som er tilfellet for
enkelte trafoer i UBS, vil det være nødvendig å gjøre tiltak på lokal side for å imøtekomme behovet uten å
måtte gjøre store investeringer og utbygginger av trafo og inntakskabler. En av strategiene for å løse denne
utfordringen er gjennomføre effektreduserende tiltak via mer effektive systemer, samt å utjevne effekttopper
ved akkumulering av energi over tid. Dette omtales som ”peak shifting” og ”peak shaving” i neste kapittel.

«Peak shifting/load leveling» og «Peak shaving»
Skissen under viser et typisk døgnmønster for effektbehovet for et næringsbygg. Skissen i blått er byggets
behov time for time gjennom et gjennomsnittsdøgn. Burgunderrødt område angir behov for kjøpt energi. Til
venstre demonstreres «peak shifting» eller «load leveling» ved at lasten balanseres over døgnet slik at
effektbehovet på dag og natt blir relativt likt, og dermed vil maksimal effekt reduseres. Dette oppnås ved at
batteriet lades maksimalt i perioder med lav belastning (typisk nattestid) for å redusere effektbehovet i
perioder med høy belastning (typisk morgen/ettermiddag) og følgelig utjevne døgnvariasjonen. Grafen under
viser «peak shifting» som beskrevet over, i tillegg til konseptet om «peak shaving».

Figur 1-2: Figuren viser effektbehovet for et typisk næringsbygg. Kilde: NGK Insulators

Til høyre i figuren vises «peak shaving» som har som mål å redusere effekttoppene på i perioder med høy
effektbelastning (typisk dagtid) f.eks. nær en trafos maksimale kapasitet, og hvor hovedpoenget ikke er jevnest
mulig belastning over døgnet, men å unngå overbelastninger. Denne reduksjonen av effekttoppen kan ofte la
seg gjøre med mindre installasjoner enn for «peak shifting». Batteriinstallasjonen, som muliggjør dette, kan her
optimaliseres mot hvor stor andel av effekttoppen som skal reduseres. En løsning for elektrisk lagring i nettet,
forkortes ofte « energy storage system» eller ESS, og består av en rekke komponenter som selve batteriet,
inverter, controller/energistyringssystem osv. Elektrisk energi i form av overskuddsenergi fra for eksempel
sol/PV eller vind, lader en batteribank. Energien overføres til og fra batteribanken via en bidireksjonal inverter.
Det finnes en rekke bruksområder for et batterisystem i et smart grid. Et nærings- eller et boligbygg vil ha noen
tider av døgnet hvor behovet for elektrisk energi er større enn andre. Dette kan i takt med stadig økende
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utbygging legge stort press på både trafostasjoner og det regionale fordelingsnettet, noe konseptet med ESS
bidrar til å redusere.
Det er ønskelig å optimalisere forholdet mellom lokal energiproduksjon fra f.eks. sol og behov for lagring opp i
mot bygningsmassens effektbehov time for time. Det blir naturlig å utvide bruksområdet til batteriløsningen til
å kunne bidra til effektreduksjon hele året. Et energistyringssystem er selve hjernen av et slikt ESS-anlegg da
styringen og energiflyten er nøkkelen til at effektreduksjon blir vellykket.

1.4. Hensikt og samfunnsrelevans - parallell til Oslo og hovedstadsområdet
Norske nettselskaper står ovenfor investeringer i størrelsesorden 80 milliarder kroner de nærmeste 10 årene 2
for å imøtekomme økende forbruksutvikling. Forventet utvikling i mønsteret for både forbruk og produksjon
viser at det vil oppstå til dels store flaskehalser i overføringsnettet. En ytterligere utfordring er at disse
flaskehalsene kun er forventet å opptre i korte perioder, og kun i deler av året. Dermed dreier det seg om
relativt få timer i året hvor denne potensielle nettinvesteringen må inntjenes.
I Thema-rapporten1 påpekes det at konseptet om ”lokal fleksibilitet”3 kan fremstå som et økonomisk attraktivt
alternativ til de ventede nettinvesteringene. I rapporten nevnes det et behov for en markedsløsning som kan
håndtere flaskehalsene i nettet ved å redusere og/eller utsette behovet for oppgraderingen.
Lokalt sett er utfordringen tilknyttet energitilførsel og energisystem i UBS ikke ulik den Oslo regionalt vil kunne
møte, sett i lys av at kraftoverføringen til kontinentet planlegges utvidet og at Oslo-området øker i antall
beboere. Til en viss grad kompenseres befolkningsøkningen med energieffektivisering, men det er en viktig og
avgjørende å oppnå mer kunnskap om problemstillingen. Det kan være viktig å stille seg spørsmål om - hvordan
vil desentralisert energiproduksjon fungere for et borettslag i Oslo? eller hvordan man ser på overgang fra
sentralisert kraftproduksjon og «fri flyt» i overføringsnettet, til desentralisert del-produksjon og flerveis
balansering av nettet?
Identifiserte drivere i denne utvikling er:
•

Endringer i produksjonsmiksen for elektrisk energi

•

Lengre avstand fra tradisjonell produksjon til sluttbruker

•

Produksjon kan skje «hvor som helst»

•

Økt etterspørsel tvinger frem investeringer i infrastruktur og produksjon

•

Fokus på grad av selvforsyning

•

Effektprising

Dette er alle drivere som vil være med på fremtidens energinett.

2
3

THEMA-Rapport 2015-37 Teoretisk tilnærming til en markedsløsning for lokal fleksibilitet
Lokal fleksibilitet – Mulighet for fjernutkobling av uprioitert last, lokal lagring/produksjon etc.
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2. Beskrivelse av eksisterende energitekniske systemer i UBS (før-case)
Dette kapittelet beskriver dagens energisystem i UBS, som refereres til ”før-case” eller mer spesifikt ”Grid 1.0”.
Det bemerkes særlig begrensninger på trafo-siden som utfordringer for UBS. Videre beskrives noen
overordnede føringer på hvilke fremtidige forbruk og utbygginger UBS ønsker å kunne tilby sine beboere.

2.1. Nåværende energisystem (før-case)
Ullernåsen Boligsameie (UBS) er en samling av 9 terrasseblokker med til sammen 422 boligenheter og 1
næringsenhet lokalisert på Ullerntoppen.

2.1.1.

Teknisk beskrivelse av dagens anlegg

UBS forsynes med strøm fra det regionale strømnettet via 4 hovedinntakskabler tilknyttet hver sin trafo. Det
lokale strømnettet forsyner de ulike boligblokkene som vist i skissen under4. Eksisterende inntakskabler og
kabler for lokalt strømnett er av naturlige årsaker dimensjonert i samsvar med kapasiteter på eksisterende
trafoer. Hovedsikringer mellom lokalt nett og trafo er som normalt dimensjonert slik at belastning på
forbrukersiden aldri overbelaster kapasiteten på trafoene.

Figur 2-1: Kart over trafoer og inntakskabler i UBS. Kilde: Hafslund Nett.

De ulike trafoene med tilhørende inntakskabler skissert over, er fremstilt i tabellen under sammen med
kapasiteter, målte belastninger og hvilke områder de betjener.

4

Se vedlagte oversikt over hovedfordelinger for detaljer (vedlegg excel-ark).
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Tilknytningspunkt:
Trafo nr.:
Plassering:
Nominell kapasitet, Sn:
Beregnet total maks
belastning, S:
Betjener:

#1
4126
Ostadalsveien 75
300 kVA
260 kVA

#2
4123
Ostadalsveien 58
1000 kVA
539,96 kVA

#3
4125
Ullernkammen 28
500 kVA
489,75 kVA

#4
4124
Ullernkammen 22
800 kVA
547,29 kVA

Ostadalsveien 75,
77, 79, 81

Ostadalsveien 58,
60, 62, 64, 66, 68,
70, 72

Ostadalsveien 48,
50, 52, 54, 56 og
Ullernkammen
28, 26, 24

Ullernkammen
22, 20, 18, 15, 27,
25, 23, 21, 19, 17

Tabell 2-1: Beskriver de ulike trafoer tilknyttet UBS.

Det bemerkes spesielt at Trafo nr 4125 og nr. 4126 er nær sin prosjekterte maksimale kapasitet og hvor
netteier i liten til ingen grad vil tillate utvidet belastning.
I tillegg til adressene nevnt i tabellen over, betjener de fire trafoene gårdslys og en del andre mindre
husstander i området. Oversikt over betjening av gårdslys og andre fellesområder sammen med spesifisering
dimensjoner på inntakskabler er skissert under.

Figur 2-2: Kart over inntakskabler og lokalt strømnett i UBS. Kilde: Hafslund Nett.

Romoppvarming i alle leiligheter og fellearealer gjøres via elektriske panelovner. Ventilasjon gjøres via avtrekk i
våtrom. De 9 boligblokkene får tilført varmt tappevann fra 5 ulike beredersentral. Sentralene er plassert i
teknisk rom i garasjeanlegg. Alle tekniske rom hadde varmepumper montert i 1997, men alle disse er nå
frakoblet og er ikke lenger i bruk. Alle beredere er av type R/RE 17 a 1000 liter. Antall beredere i hver sentral
varierer fra 3 til 7. Hvor 2 til 3 av beredere i hver sentral har varmeelementer a 30 kW. Tabellen under viser
oppbygningen av de eksisterende energisentralene.
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Beredersentral:
Plassering:
Totalt kapasitet
beredere:
Total effekt EL:
Betjener ant. boenheter:

#1
i nr 75
3 x 1000 l

#2
i nr 70
7 x 1000 l

#3
i nr 23
5 x 1000 l

#4
i nr 50
3 x 1000 l

#5
i nr 18
4 x 1000 l

60 kW, 2x3fas 125 A
Ca. 60

90 kW, 3x3fas 125 A
Ca. 120

60 kW, 2x3fas 125 A
Ca. 90

60 kW, 2x3fas 125 A
Ca. 75

60 kW, 2x3fas 125 A
Ca. 90

Tabell 2-2: Beskriver kapasiteter for dagens beredersentraler og tilknyttede boenheter.

2.1.2.

Utfordringer og begrensninger med dagens anlegg

Dagens energisystem baserer seg som nevnt over kun på elektrisitet, noe som ved visse tider av døgnet og året
resulterer i betydelige effekttopper ved simultan akkumulert forbruk. Dette når sine maksimaleffekter
eksempelvis ved tidspunkt som julaften rundt kl 18, når det er kaldt ute, mange beboere er hjemme og høye
simultane forbruk knyttet til tappevann til dusjing og matlaging, høy elektrisk effekt til matlagning og
romoppvarming, samt annet elektrisk forbruk på samme tid.
Det er kjent fra nettleverandør at det er betydelige begrensninger på tilknyttede transformatorer og til dels
tilknyttede inntakskabler. Ved enkelte tidspunkt har det vært fare for at total akkumulert effekt trukket av
sameiet, har vært nær det som anses som dimensjonerende og dermed på grensen av hva trafo og
inntakskabel tåler i dag. Dette kan ses fra prosjekterte maksimalbelastninger opp mot nominelle kapasiteter
presentert i tabell over, spesielt for Trafo nr 4126 og nr. 4125. Utviklingsbehov, ønsket fleksibilitet, effekt- og
energieffektivitet
Fra sameiets side ser man på kapasiteten i dagens trafo og inntakskabel som en uønsket begrensning, spesielt
da sameiet ser at både effekter og energiforbruk utvikler seg mot høyere verdier grunnet flere strømkrevende
og effektkrevende komponenter internt i sameiet.
Sameiet ønsker å fremstå med en miljøvennlig og grønn profil, og dermed bl.a. kunne tilby flere ladeplasser for
beboernes el-biler, noe som igjen vil bidra til økt effektbehov og dermed ytterligere stress på trafo og
inntakskabel. Det er også en del moderniseringsønsker i sameiet, som bl.a. installering av induksjonstopper for
komfyrer og andre elektriske installasjoner, som også bidrar mot et ytterligere forhøyet effektbehov.
Energisystemet er som nevnt i all hovedsak basert på elektrisk oppvarming av både tappevann og
romoppvarming i form av ohmske laster. Oppvarming basert på elektriske varmelementer er å anse som
oppvarming med lav effektivitet sammenlignet med dagens teknologi. Som en viktig del av sameiets ønske om
en grønn profil, er omlegging av energisystemets teknologi for varmegenerering til et system med økt total
virkningsgrad.
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3. Utredning av de tekniske hovedbestanddelene i nytt energisystem (etter-case)
Dette kapittelet beskriver funksjoner og komponenter i et foreslått energisystem for UBS. Det nye
energisystemet omtales som ”etter-case” eller ”Grid 2.0”. Kapittelet starter med en overordnet beskrivelse av
funksjon og energiflyt, før den omtaler hovedbestanddelene i det nye energisystemet mer på komponent-nivå.
Selve hovedpremisset for å kunne takle utfordringene med effektbegrensninger på enkelte trafoer, er at
energisystemet har evnen til å lagre energi i perioder hvor forbruket er lavere enn trafoens
maksimalkapasiteter, for så å kunne ”tappe” av disse ved perioder forbruket krever mer enn enkelte trafoers
maksimalkapasitet. Her kommer beskrivelse av både batteripakker og termiske lagringsanlegg som essensielle
komponenter. I tillegg er energieffektiv varmepumpe- og solcelle-løsningene viktige for totalpakken og
lønnsomhet. Kapittelet avsluttes med å beskrive energistyringssystemet som ”skreddersyr” energiflyten i det
nye energisystemet. Systemet muliggjør også et samspill mellom ulike energisentraler, slik at disse kan
”utveksle” opplagret energi ved skjevbelastning i forbruket i et regionalt perspektiv.

3.1. Beskrivelse av funksjon og energiflyt i av nytt energisystem i UBS
Det nye energisystemet i UBS er utviklet med mål om; redusert effektforbruk innenfor kapasitetene til de
eksisterende trafoer og inntakskabler selv ved fremtidige utvidelser, og økt energieffektivitet for redusert totalt
energiforbruk. Mellom det regionale og det lokale strømnettet, er det trafoer og inntakskabler til UBS som har
uønskede begrensninger, både under dagens belastning og er spesielt begrensende for fremtidige utbygginger
og generelt forventet økende forbruk av beboerne. Forbruket i UBS består i all enkelhet av tappevann (dusj og
varmtvann) og elektrisitet (el-oppvarming og alt annet el-krevende).
Et av hovedpremissene for å oppnå optimal drift av energisystemene i UBS er et sentralt energistyringssystem.
Dette styringssystemet vil til en hver tid styre energiflyten internt i UBS slik at den maksimale
effektbelastningen trukket fra det regionale strømnettet aldri overgår maksimalkapasiteter i trafo og
inntakskabler som er overføringsleddet mellom regionalt og lokalt strømnett, selv om forbruk av el og
varmtvann lokalt i UBS akkumulert tidvis kan overskride disse overføringskapasitetene. Energistyringssystemet
muliggjør en slik intern effektoverbelastning ved å prematurt lagre energi (elektrisk og termisk) ved tidspunkt
hvor forbruk i UBS er under disse maksimalkapasitetene til trafo (eller ved lokal strømgenerering fra installerte
solcellepark på tak av terrasseblokkene). I sin tur benyttes denne opplagrede energien sammen med energi
trukket fra nett innenfor kapasitetene for overføringsleddet (trafo og inntakskabler strøm) ved tidspunkt hvor
UBS har stor akkumulert effektbelastning. Til sammen resulterer dette i en effektiv maksimalkapasitet for
trafoer i UBS som overgår den nominelle kapasiteten til overfaringsleddet (trafo og inntakskabler). Videre vil
installasjon av bergvarmepumper øke effektiviteten på energiproduksjonen til tappevann, samt redusere
behovet for høye effekttopper knyttet til el-kolber i varmtvannstanker.
Skissen under viser hovedprinsippene for energiflyten for UBS, lokalt og regionalt.
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Figur 3-1: Skisse over energiflyten (elektrisk og termisk) i det nye energisystemet i UBS, lokalt og regionalt.

Det er tre muligheter for tilførsel av elektrisk energi til det lokale strømnettet; tradisjonelt strømtrekk fra
regionalt strømnett (via trafo), strømproduksjon fra solcellepark og strøm fra batteripakke. Forbruk av elektrisk
strøm er gjennom elektrisk oppvarming av boligblokker (panelovner), strøm til varmepumpe (kompressor)
og/eller elektriske varmekolber til oppvarming av tappevann, strøm til ladestasjoner for el-biler og alle andre
strømkrevende installasjoner i UBS (belysning, matlaging, TV, internett osv.). Forbruk av varmt tappevann er
primært ved dusjing og matlaging.
Lagring av elektrisk energi gjøres ved hjelp av batteripakker, som lades ved el-generering fra solcelleparken
eller ved at batteripakken fungerer som en last og trekker fra nettet når akkumulert effektbelastning lokalt er
lav. Lagring av termisk energi gjøres ved oppvarming av vann i et akkumulatorsystem av tanker. Varmen
genereres primært fra varmepumper knyttet til brønner med jordvarme, eller ved de interne elektriske
varmekolbene i varmtvannstankene.
I tillegg til å styre energiflyten for akkumulering av energi til bruk når effektbehovet internt er større enn
overføringskapasitetene mellom lokalt og regionalt strømnett, optimaliserer styringssystemet
energiproduksjonen på mest energieffektive og energiøkonomiske måte. Videre styrer energisystemet enkelte
laster etter en predefinert prioriteringsliste slik at det totale systemet ikke når unødvendige effekttopper, men
heller fordeler laster utover i tid for å oppnå samme energioverførsel/formål.
Prosjektet benytter teknologi som separat ansees for å være «kjent teknologi», men ved å sette de ulike
teknologiene sammen og styre energiflyten for alle del-systemene, vil driften kunne optimaliseres og måles
opp mot hverandre, ikke minst utfylle hverandre.
Ved et gitt tidspunkt hvor solcelleparken produserer mer elektrisk strøm enn forbruket i en del av UBS til en gitt
tid er, samt at både batteripark og termisk energilager er ”fulladet”, er det mulighet å levere egenprodusert
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strøm direkte ut på det regionale strømnettet. I hvilken grad eller hvor vidt dette vil finne sted avhenger av
størrelsen på den installerte solcelleparken, men grunnet dagens lave tariff for salg av strøm ut på regionalt
strømnett (1 kWh solgt = ¼ kWh kjøpt strøm fra nett), så vil styringssystemet til en hver tid prioritere å benytte
den egenproduserte strømmen internt hvor den i realiteten har en langt høyere verdi (1 kWh kjøpt = 1 kWh
produsert), dog avhenger anbefalingen av praktiske begrensinger/muligheter med «plusskundeordningen5».
Prinsippet er illustrert som pil med stiplet linje i skissen over mellom solcellepark og regionalt strømnett.
Strømgenerering i PV-solceller har en maksimal virkningsgrad i området 10-25 % avhengig av bl.a. valgt
teknologi. Den resterende energien fra den totale solinnstrålingen som ikke reflekteres tilbake, omvandles til
varme i og på panelene. Virkningsgraden til solceller for generering av elektrisk strøm reduseres ved økende
temperatur på panelene, noe som er uheldig da mye av den totale innstrålte solenergien ender opp som
varme. Det er derfor utviklet så kalte hybrid solceller som kombinerer strømgenerering gjennom konvensjonell
PV-solceller og generering av termisk energi gjennom solfangere montert på undersiden av solcellen. På denne
måten kan man nyttiggjøre seg av mye av den genererte solvarmen, og samtidig opprettholde høy
virkningsgrad for strømgenerering ved å transportere vekk varme fra panelenes bakside gjennom solfangeren
og distribusjonsnett. Transport av denne termiske varmen via tappevannsnettet til det termiske
lagringssystemet er illustrert ved pil med stiplet linje mellom solcellepark og lokalt tappevannsnett.

3.2. Solceller/solstrøm og elektronisk energilagringssystem
Som beskrevet i kapittelet over er installasjon av en solcellepark enten på tak eller som en del av
bygningskroppen et bidrag til å; redusere effektbelastninger, øke graden av selvforsynthet, øke muligheten til
utvidelse av ladestasjoner for el-biler, øke energieffektiviteten og ikke minst redusere karbonfotavtrykket til
UBS i sin helhet uten at inntakskabler og trafo må byttes ut. For at dette skal være mulig er det nødvendig at
noe av den genererte strømmen fra solceller (eller strøm fra nettet) lagres i form av elektrisk energi i en
batteripark, da høye effektbelastninger i UBS ofte forekommer på tider av døgnet og året hvor solceller gir liten
simultan og momentan strømgenerering.
Under følger en utredning av ulike mulige solcelleinstallasjoner og deretter en utredning av planlagt batteripark
for lagring av elektrisk energi.

3.2.1.

PV, BIPV, BIPV-T, BIPV-PCM

PV-solceller utnytter den fotoelektriske effekt6, eller «photovoltaic effect» (PV) til å omdanne solenergi til
elektrisk energi. I praksis avgir halvledere elektroner når de utsettes for lys og denne strømmen av elektroner
setter opp en spenning. Teknologien har utviklet seg fra tiden hvor solceller var forbeholdt kalkulatorer og
kostbare satellitter til utstrakt benyttelse i både private hus og næringsbygg, samt som større solcelleparker
ofte plassert på åpne områder på bakken eller på tak med gode solforhold.
Det finnes nå mange løsninger på markedet som integrerer panelene som del av klimaskjermen. En slik løsning
med bygningsintegrerte photovoltaiske solceller (BIPV) har en rekke fordeler fremfor eksterne
solcelleinstallasjoner; hvor innovativ design, mulighet for strømgenerering, solavskjerming, redusert karbon
fotavtrykk for bygningen, termisk isolasjon, lydisolering, økt kvalitet på inneklima, økt bygningsverdi,
miljøvennlighet og bærekraftighet, er noen eksempler. Den økonomiske hovedfordelen for BIPV fremfor
5
6

Del av kontrollforskriften
https://snl.no/fotoelektrisk_effekt
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konvensjonelle eksterne solcelleinstallasjoner ved nybygg er at de erstatter byggematerialer tidligere
nødvendig for klimaskjermen (tak, fasade osv.) og kan dermed føre til en redusert reell kostnad for
installasjonen, og ikke bare en ekstra kostnad i tillegg til det rent byggtekniske. Introduksjonen av pluss-bygg og
generelt lavenergibygg har ført til en økende etterspørsel etter slike bygningsintegrerte solceller, selv om
eksterne solcellepaneler isolert sett har en lavere kostnad.
Ved integrering av solceller som en del av bygningskroppen er det spesielt viktig å ta hensyn til solinnstråling og
forventet modultemperatur. Evaluering av hvilke fasader rettet mot hvilke himmelretninger og lokale forhold
som skyggeeffekt fra nærliggende objekter er derfor avgjørende for hvilke fasader som bør kles med solceller. I
tillegg til ovennevnte er graden av vertikal vinkel av stor betydning for intensiteten på innstrålt soleffekt. Ved
en fin sommerdag kan modultemperaturen til en frittstående solcelle fort komme opp i ca 70 °C, og uten nøye
design vil solceller integrert i bygningskroppen kunne nå ennå høyere modultemperaturer. Utfordringen med
økt modultemperatur, er at virkningsgraden for PV-solceller reduseres betydelig med økende
arbeidstemperatur (opp mot ca. - 0,5 %/°C), noe som på en varm sommerdag kan bety en reduksjon i
virkningsgraden på solcellen på ca 22,5 % i forhold til standard driftsbetingelser. Dette er avhengig av
materialer og teknologi, men å holde en lav modultemperatur er alltid ønsket for høyest mulig effektivitet og
strømproduksjon. Eksempler på ulike solcellematerialers virkningsgrad og deres temperaturavhengighet er vist
i tabellen under.
Type PV
modul

Beskrivelse

a-Si

Amorf silicium – uten distinkt
krystallinsk orden i strukturen.
Monokrystallinsk silicium - Krystallinsk
silisium – cellen laget fra silisiumsblokk
bestående av ett krystall. Viser til
høyest virkningsgrad blant normal
kommersielt tilgjengelig teknologi.
Polykrystallinsk silicium - Krystallinsk
silisium, hvor cellen laget fra
silisiumsblokker med flere krystaller.
Foretrukket teknologi målt i kWp/kr –
peak-effekt per krone. Lavere
virkningsgrad enn tilsvarende monokrystallinsk variant.
Kadmium Telluruid – ofte tynnfilm og
fleksible. Vel anvendelige til fasader
osv., men normalt lavere
virkningsgrad.
Cadmium Indium Selenid solceller.
Godt egnet til tynnfilmproduksjon.
Heterojunction intrinsic tynnfilm. Høy
virkningsgrad selv for tynne filmer og
forholdsvis gunstig
temperaturavhengighet. Forholdsvis
dyre.

m-Si

p-Si

CdTe

CIS
HIT

Virkningsgrad
solcellemodul ved standard
betingelser

Temperaturavhengighet
virkningsgrad

6,30

-0,26

13,50

-0,40

11,60

-0,40

6,90

-0,20

8,20

-0,45

17,0

-0,33

Tabell 3-1: Oversikt over ulike materialer for solceller, deres oppbygning og virkningsgrader.

Det faktum at solcellers elektriske virkningsgrad ligger <25 % og at de kan nå arbeidstemperaturer på over 70
°C, betyr at store mengder av den totale solenergien omdannes til varme. Fra et bygningsperspektiv hvor både
strøm og varme er ettertraktet, er det derfor et ønske om å i tillegg til å generere strøm også ta vare på
varmen. Og spesielt kunne gjøre dette samtidig som man opprettholder høy elektrisk virkningsgrad. Det er
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derfor utviklet ulike typer av hybrid solceller (PV) og termiske solfangere, så kalte PV-T. Med viten om at
problemet med høye modultemperaturer (og lave virkningsgrader) er ennå mer prekært for bygningsintegrerte
solceller, er det derfor rettet betydelig interesse de siste årene for bygningsintegrerte hybrid solcellersolfangere (BIPV-T) for å kunne optimalisere både elektrisk strømgenerering og varme fra solcellene til
romoppvarming, forvarming av tappevann eller forvarming av ventilasjonsluft avhengig av behov, temperatur
og omfang. Overføringen av varme fra solcellens bakside til ønsket lokasjon gjøres enten via åpen sirkulasjon av
luft og naturlig oppdrift/ventilasjon eller via en lukket krets bestående av et varmemedium av f.eks. luft eller
vann og en pumpe/vifte.
Ved akkumulering av denne termiske energien er det planlagt at dette bidrar til forvarming av tappvann.
En tredje utgave er BIPV-PCM, hvor solcellens bakside er utstyrt med et kammer fylt med et materiale med
faseovergangstemperatur ved den optimale arbeidstemperaturen til solcellen. Dette materialet absorberer
store mengder varme gjennom faseovergangen fra fast til flytende fase når solcellen avgir varme under
strømgenerering på dagtid. På natten når solcellen ikke genererer strøm og dermed avkjøles, gjennomgår
materialet i kammeret bak solcellen en faseovergang tilbake til fast stoff, noe som frigjør betydelige mengder
varme som kan benyttes til f.eks. romoppvarming på en ellers kald natt. Denne teknologien er mer umoden
enn BIPV-T.
Skissene under viser de to ulike prinsippene for bygningsintegrerte solceller med og uten solfanger-funksjon.
Bygningsintegrert solcelle (BIPV)

Bygningsintegrert hybrid solcelle og solfanger (BIPV-T)

Figur 3-2: Skisse for bygningsintegrert solcelle (Venstre) og for bygningsintegrert hybrid-solcelle-solfanger (Høyre) og
deres behov for naturlig ventilasjon for avkjøling for opprettholdelse av høy virkningsgrad.

Tabellen under viser ulike typer installasjoner av solceller, bygningsintegrerte solceller og bygningsintegrerte
hydrid solcelle-solfangere med eksempler.
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Type

Beskrivelse

Ekstern solcellepark

Her er systemet plassert
som et tillegg til
bygningskroppen og holdes
på plass av egenvekt og
aerodynamisk utforming, for
på den måten å unngå å ta
hull i taket eller benytte
ballast. I Norge hvor takene
er dimensjonert for tyngre
laster, bør løsninger
prioriteres slik at
klimaskjermen ikke
punkteres.

In-Roof
Systems (BIPV)

Solcellene er her en del av
takkonstruksjonen og
erstatter dermed behovet
for ellers nødvendige
takmaterialer.

Solskjermning (BIPV)

Fast monterte
solskjermingspaneler med
solceller.

Skylight (BIPV)

Transparente solceller av
tynnfilm i tak- og
fasadeviduer. Gir fin
kombinasjon av ekstra lys og
design.
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Solar fasade (BIPV)

Solcellemoduler som del av
fasade. Erstatter ellers
nødvendige materialer i
bygningskropp.

Semitransparant
fasade (BIPV)

Tynnfil solceller kledd i
vinduer.

Transparente
tynnfilm
solceller
(BIPV)

Integrert tynnfil solceller i
store vindufasder.

Formbare solceller
på takstein (BIPV)

Ofte tynnfilm amorfe
solceller, påført takstein
eller annet takmateriale.
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Solceller som letttak (BIPV)

Transparente solceller av i
tak- og fasadeviduer. Gir fin
kombinasjon av ekstra lys og
design.

Eksterne
bygningsvegger
(BIPV)

Normale PV-moduler eller
semi-transparente.

Kanalbasert hybrid
solcelle
solfanger
som tak på bygg
(BIPVT)

Erstatter normale
takkonstruksjoner,
genererer strøm med høy
virkningsgrad sammen med
benyttelse av
overskuddsvarme til
oppvarming (naturlig
ventilert luftbasert).

Takintegrert hybrid
solcelle og solfanger
system (BIPVT)

Erstatter normale
takkonstruksjoner,
genererer strøm med høy
virkningsgrad sammen med
benyttelse av
overskuddsvarme til
oppvarming (vannbasert).
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Takintegrert hybrid
solcelle og solfanger
system (BIPVT)

Erstatter normale
takkonstruksjoner,
genererer strøm med høy
virkningsgrad sammen med
benyttelse av
overskuddsvarme til
oppvarming (naturlig
ventilert luftbasert).

Fasadeintegrert
hybridsolcelle
solfanger basert på
faseovergangsmater
ial (BIPV-PCM)

Erstatter normale
fasadekonstruksjoner,
genererer strøm med høy
virkningsgrad sammen med
benyttelse av
overskuddsvarme gjennom
varmeakkumulering i
faseovergangsmateriale.

Kilde: Mary Debbarma, K. Sudhakar, Prashant Baredar, Comparison of BIPV and BIPVT: A review, ResourceEfficient Technologies (2016), doi: 10.1016/j.reffit.2016.11.013
Tabell 3-2: Beskriver ulike typer solceller, deres benyttelsesområde og deres praktiske fordelområder med eksempler.

3.2.2.

Elektrisk lagringssystem

I prosjektet er det planlagt å utnytte en energi og effektoptimalisert løsning for både elektrisk- og termisk
lagringssystem (se eget kapittel for sistnevnte). Det elektriske lagringssystemet skal benyttes for boligblokker i
tilknytning til trafostasjonene. Den elektriske energien lagres i perioder uten eller ved lavt elektrisk forbruk, for
så å benytte denne elektrisiteten i perioder når effektbelastningen internt i UBS er store. Batteriene som
installeres er Litium-ion batterier, noe som vil være unikt for dette prosjektet da det ikke kjennes til at denne
type batterier er benyttet i lignende prosjektet i Norge tidligere.
Litium-ion batterier har flere fordeler blant annet høy cellespenning noe som fører til at det kan lagres mye
energi (Ah) per vektenhet. I tillegg vil disse batteriene kunne levere minimum 10 000 sykluser før utskifting vil
være nødvendig, dvs. ca. 30 år med planlagt system. I Tyskland, som er landet med størst økning i bruk av
batterisystemer for solenergi, har litium-ionbatterier tatt over som foretrukket batterisystem for
solenergianlegg. Batteripakkene vil henge sammen i et nettverk og orientert mot et felles styrings- og
optimaliseringssystem. Batterisystemet har i tillegg mulighet til å overstyre og kommunisere med ladepunkter
for elektriske biler, slik at disse kan lades med 100 % solenergi.
Tabellen under beskriver eksempel på egnet batteripakke med tilhørende styringssystem for elektrisk
lagringssystem.
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Teknisk beskrivelse:

Illustrasjon:

Batteripakke:
• Nominell batterikapasitet: 22 / 33 kW til MWh skalerbar
• Teknologi: Høyspenningsbatteri med Litium-ion celler
• Virkningsgrad ladesyklus (DOD): 87 %
• Garanti kapasitet: 10 år
• Arbeidstemperatur: -10 til +40 °C
• Dimensjon (BxHxD): 964 x 1660 x 174 mm
• Vekt: ca 250 kg
• Type: tilsvarende som benyttet i BMW i3
• Sikkerhetssystem: tilsvarende som benyttet i BMW i3
Kilde: Beck Automation GmbH

Styringssystem elektrisk lagringssystem:
• Kapasitet vekselretter / inverter: fra 8 til 500 kW skalerbar
• Nettspenning: 400 V AC 3-fas
• Batteri tilkobling: tilpasset batterirack fro BMW i3
• Garanti system: 5 år
• Kommunikasjon: Webportal, lokal styrepanel
• Arbeidstemperatur: +5 til +30 °C
• Funksjonalitet:
styring
av
PV,
egenforbruk,
spisslastbegrensning og nødstrøm

Kilde: Beck Automation GmbH

Tabell 3-3: Beskrivelse av et eksempel på batteripakke og styringssystem.

3.2.3.

Evaluering av solcelletype og elektrisk lagringssystem for UBS

UBS gjennomførte forholdsvis nylig en rehabilitering av bl.a. bygningskroppene for de ulike blokkene, noe som
har resultert i bl.a. nye fasader. Introduksjon av bygningsintegrerte solcellepaneler vil for UBS fremstå som en
lite økonomisk løsning, grunnet både dets merkostnad for allerede oppussede fasader og at vertikalt monterte
solceller fortsatt har en forholdsvis høy spesifikk kostnad (kr/kWh), sammenlignet med tradisjonelle
byningsadapterte takløsninger. Foreslåtte solcelleløsning for UBS vil derfor være takmonterte paneler i hhv,
øst/vest og direkte sørvendt løsning av tradisjonelle moduler.
Den tekniske batteriløsningen presentert over er ansett som et velegnet system for UBS, hvor det spesifiseres
at systemet er meget fleksibel både med tanke på effektdomenet så vel som i energidomenet.
Størrelse på solcellepark og batteripakker omhandles i senere kapitler og baseres på kunnskap fra feltmålinger
og modelleringer presentert i 4.4.1 og 4.4.2.
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3.3. Varmepumpe og energibrønner, og termisk energilagringssystem
Forbruket i UBS består i all enkelhet av tappevann (dusj og varmtvann) og elektrisitet (el-oppvarming og alt
annet el-krevende). Varmepumper, konvensjonell for forvarming av tappevann i kombinasjon med elspissvarme eller ikke-konvensjonell ved benyttelse av CO2 som kuldemedium for oppvarming av tappevann
uten behov for spisslast, er en nødvendig bestanddel av det nye energisystemet i UBS både for å kunne
redusere effektbehov og energibehovet over tid.

Tappevannsbehov i UBS
Tappevannsbehovet i boligblokker/boligsameier har oftest to spesielt effektkrevende perioder i løpet av
døgnet. Disse faller som oftest i perioden mellom klokken 06.00 og 09.00 på morgen/formiddag og fra klokken
16.00 frem mot midnatt. For å kunne dekke disse effekttoppene uten å tilføre nødvendig momentaneffekt,
som kan være meget høy, benyttes akkumulering av varmt tappevann. Dette gjøres for å jevne ut og redusere
behovet for tilført effekt.
Basert på energidata for målere tilknyttet energisentraler i de ulike byggene og faktisk målte
tappevannsmengder med tilhørende effektmålinger (detaljert ned på minuttnivå) er tappevannsbehovet for
UBS kartlagt. I snitt ligger årlig energibruk til oppvarming av tappevann på ca. 2800 kWh per leilighet per år,
noe som gir et årlig energibehov på ca. 1,1 mill. kWh totalt for sameiet. Gjennom året er tappevannsbehovet
per uke tilnærmet konstant, men det er store variasjoner i energibehov og effektprofil for ukedager og helger.
Figuren under viser en gjennomsnittlig ukeprofil for hvordan effektbehovet fordeler seg utover timene i uken. I
tillegg vises en profil for maksimalbelastningen som var forrige år.

Figur 3-3: Tappebehov for en normaluke og en dimensjonerende uke i UBS.

I periodene med lavt tappevannsbehov kan en lavere effekt benyttes for å varme opp tappevann og
akkumulere dette til perioder med høyere behov, slik at effekttoppene blir lavest mulig. Som figuren over viser
er søndag den dagen i uken der behovet for tappevann er størst, noe som gjelder for de fleste uker i året. Fra
rundt klokken 10.00 på morgenen og ut dagen ligger behovet jevnt høyt, og vil være den dimensjonerende
perioden for uken med tanke på effekt og akkumulering.
Det er i dag fem separate varmesentraler med ulik størrelse, der den minste produserer tappevann til 45
leiligheter, mens den største produserer til 134 leiligheter. Denne desentraliserte løsningen for oppvarming av
tappevann beholdes, og det etableres 5 ulike sentraler med separate varmepumper.
Det kan benyttes ulike løsninger for å dekke dette tappevannsbehovet, og i det følgende presenteres en løsning
en konvensjonell varmepumpeløsning der varmepumper forvarmer tappevannet opp til 50-55⁰C og det
deretter benyttes direkte elektrisk oppvarming for å oppnå ønsket temperatur på 70⁰C, og en løsning som
baseres på CO2-varmepumper som kan levere korrekt tappevannstemperatur uten ettervarme.
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3.3.1.

Varmepumpe, konvensjonell systemløsning

For oppvarming av tappevann kan en konvensjonell varmepumpeløsning benyttes. Det kan da vurderes ulike
løsninger/kuldemedier for å oppnå så høy temperaturleveranse fra varmepumpene som mulig, slik at størst
mulig del av energibehovet til oppvarming av tappevann leveres fra varmepumpene. Dersom det benyttes
varmepumper som ikke kan levere 70⁰C, må det benyttes direkte elektrisk oppvarming for å «spisse»
temperaturen fra f.eks. 55⁰C (ut fra varmepumpen) opp til de ønskede 70⁰C. For optimal tilpasning av en
konvensjonell varmepumpe til oppvarming av tappevann kan det benyttes en overhetingsveksler for å få noe
høyere temperatur ut fra varmepumpene, slik at andelen av oppvarming som må gjøres med direkte elektrisk
energi for «spissing» av temperatur blir så lav som mulig.
Det foreslås å etablere 5 varmesentraler med varmepumper for å dekke behovet for tappevann i de ulike
byggene/oppgangene. Eksisterende energibrønner benyttes videre. Varmepumper tilkobles beredere for
akkumulering av oppvarmet tappevann ved to temperaturnivåer, der varmepumpene leverer til beredere med
maks temperatur på 60⁰C, og de siste 10⁰C opp til 70⁰C leveres av direkte elektrisk energi (varmekolber) i
separate beredere som tilkobles før tappevannet sendes ut i sirkulasjon til leilighetene. For boligblokkene med
felles varmesentral vil overskuddsenergi brukes til å «over-akkumulere» varmt tappevann, i tillegg til å lagres i
batterinoder fordelt rundt om i borettslaget. Skisse under viser tenkt systemløsning.

Figur 3-4: Skisse av konvensjonell varmepumpeløsning med overhetingsveksler og et system av varmtvannstanker for
akkumulering av termisk energi.

Systemtegningen over viser varmepumpens tilkobling til beredere med en gruppe beredere (5 til 11 fra
venstre) som benyttes som lavtemperatur magasin for tappevannet ved 50-60 °C. Videre benyttes de tre neste
beredere som reservoar for vann som er videre varmet opp til 60-65 °C ved bruk av overhetingsvarmeveksler
(benytter varmeveksling mot overhetet gass mellom utløp på kompressor og innløp på kondensator) for både å
levere høyere temperatur, men også for å optimalisere varmepumpeprosessen. De siste tre beredere benytter
elektrisk oppvarming for «topping» opp til ønsket tappevannstemperatur. De første fire beredere fra venstre
på systemskissen er en tenkt løsning der det benyttes noen «ekstra» beredere for å ha et reservoar med
uoppvarmet vann som kan varmes opp dersom det skulle være tilgjengelig kapasitet fra f.eks. PV-anlegg til å
drive varmepumpene til tappevannsproduksjon selv om resten av berederne er fulladet med tappevann. Eksakt
nødvendig akkumuleringsvolum vil optimaliseres under detaljprosjektering, men for videre beregninger er
nødvendig behov for akkumuleringsvolum, altså totalt volum (både høytemperatur og lavtemperatur), satt lik
volumet som er beregnet for CO2-løsning.
Sammenligning av konvensjonell VP-løsning, CO2-varmepumpe og dagens situasjon (før-case) er presentert i
3.3.3.
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3.3.2.

Varmepumpe med CO2 (R744) som kuldemedium (ikke konvensjonell)

Varmepumper med CO2 som kuldemedium egner seg godt for bruk i systemer for tappevannsberedning. I
motsetning til konvensjonelle varmepumper kan CO2-varmepumper levere opp mot 90⁰C uten bruk av
overhetingsveksler, og er meget energieffektive ved store temperaturløft (som f.eks 5-70⁰C for oppvarming av
tappevann). CO2 betraktes som et av de naturlige kuldemediene (sammen med ammoniakk (R717) og propan
(R290)), og er derfor klimanøytralt sammenlignet med de konvensjonelle HFK-kuldemediene. Miljøfaktorer som
bidrag til global oppvarming (GWP 7) og bidrag til nedbryting av ozonlaget (ODP 8) er punkter der de naturlig
skiller seg ut sammenlignet med de konvensjonelle HFK-kuldemedier. Økende bruk av CO2-varmepumper i
systemer for oppvarming av tappevann de senere år har vist at systemene leverer tappevann med lavere
energibruk og høyere andel fornybar energi enn konvensjonelle systemløsninger.
Ved bruk av CO2-varmepumper til oppvarmingsformål skiller disse seg fra konvensjonelle varmepumper ved at
det ikke benyttes en kondensator for varmeavgivelse (der arbeidsmediet f.eks. kondenseres ved konstant
temperatur og trykk ved at tappevann varmes opp). I stedet benyttes en gasskjøler, og CO2 kondenseres ikke
ved varmeavgivelse til tappevannet, men kjøles ned under konstant trykk i gassform. Det er dette som gjør at
prosessen er velegnet til oppvarming med høyt temperaturløft som er tilfellet for tappevannsoppvarming.
Som nevnt i forrige avsnitt vil en løsning der CO2-varmepumper benyttes for oppvarming av tappevann ikke
behøve ‘’topping’’ av temperaturen fra en annen varmekilde, da varmepumpen kan lever 70-90⁰C alene. For å
oppnå så energieffektiv leveranse av tappevann som mulig benyttes et noe større akkumuleringsvolum for å
oppnå jevn drift for varmepumpen, men samtidig er det viktig at temperatur på inngående vann til
varmepumpen er så lav som mulig. Dette medfører at en ikke kan benytte en tradisjonell løsning der det
kontinuerlig sirkuleres vann gjennom beredersystemet og varmepumpen der temperaturen gradvis heves til
ønsket nivå, da dette vil medføre stor reduksjon i systemet effektfaktor. For størst mulig temperaturdifferanse
over varmepumpen må det derfor benyttes flere beredere koblet i serie for å oppnå ønsket sjiktning i
temperatur. I tillegg må systemet prosjekteres slik at man oppnår lavest mulig hastighet på vannstrømmen som
går gjennom beredersystemet når varmepumpen akkumulerer varme i systemet (nå produsert mengde
tappevann er større enn forbruket på et gitt tidspunkt). Under vises en enkel skisse av hvordan systemet
utføres.

Figur 3-5: Skisse av CO2-varmepumpesystem for direkte oppvarming av vann i varmtvannstanker for akkumulering av
termisk energi, uten behove for elektrisk sissvarme. Kilde: Presentasjon Varmepumpekonferansen 2010 – NOVAP, Jørn
Stene/T.Hjerkin.
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Det søkes å oppnå så lav temperatur som mulig i den første berederen (Tank 4, T3), og stor temperaturglidning
gjennom tankene til den siste berederen (Tank 1), der det akkumuleres tappevann på 70⁰C for leveranse ut til
leilighetene. Ved tappemengder som er mindre en sirkulert vannmengde gjennom «Pumpe 1» vil det være
blandingstemperaturen for kaldt nettvann og vann fra Tank 4 som vil gi vanntemperatur inn til varmepumpen.
Antall beredere og utforming av disse vil avvike noe fra det som er presentert i Figur 3-4, da dette beregnes i
detaljprosjektering for hver enkelt varmesentral. Foreløpige beregninger viser at nødvendig
akkumuleringsbehov vil variere fra i overkant av 1000 liter i den minste varmesentralen og opp til ca 3500 liter i
den største.

3.3.3.

Energi- og effektbehov for termisk lagringssystem i UBS

Videre følger en sammenstilling av årlig energi- og effektbehov for oppvarming av tappevann slik det er i dag,
sammenlignet med energi- og effektbehovet etter gjennomføring av de to alternativene presentert over.

Nåværende løsning
Konvensjonell VPløsning
CO2-varmepumpe
løsning

Årlig energibehov
[kWh]

Effektbehov
[kW]

Andel
fornybar
energi (fra VP)

Totalt for UBS

1 375 530

330

0%

Totalt for UBS

544 166

80

Reduksjon

831 364

250

Totalt for UBS

389 434

47

Reduksjon

986 096

283

60,4 %

75 %

Tabell 3-4: Sammenstilling av energibruk ved nåværende løsning og de to presenterte varmepumpealternativene.

Som tabellen over viser gir løsningen med CO2-varmepumpe en større andel fornybar energi og en
energireduksjon som er ca. 160 000 kWh større sammenlignet med en konvensjonell løsning. Løsningen med
CO2-varmepumpe har flere fordeler sammenlignet med konvensjonell løsning; ikke behov for ettervarming av
vannet med direkte elektrisk energi, CO2-varmepumper har høyere COP, samt en økt effektreduksjon. Dette er
faktorer som gjør at løsningen basert på CO2-varmepumpe passer bra i sammenheng med utnyttelse av
solenergi og begrenset effekttilgang, og dermed er løsningen som er valgt for vider arbeider i
konseptutredningen.
Behov tappevann, effekt VP og fyllingsgrad i akkumulering, 7 dimensjonerende døgn på rad

Figur 3-6: Graf for akkumulert varmemengde, behov og effekt fra foreslåtte varmepumpe for 7 døgn med
dimensjonerende forbruk på rad. Se vedlegg

Figuren over viser historisk effektbehov for tappevannsberedning (lys blå), elektrisk effektbehov til CO2-VP
(rød) og fyllingsgrad i akkumuleringstanker (mørk blå linje). Y-akse er andelen av akkumuleringen som er fylt på
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med vann på 70⁰C og Y-akse på høyre side er andel av dimensjonerende effekt (før installasjon av VP). X-aksen
representerer timer gjennom en uke (168 punkter).
Grafen under viser tappevannsbehov, effekt til CO2-VP og fyllingsgrad, presentert på samme måte som grafen
over, men representerer her en normal uke i UBS.
Behov tappevann, effekt VP og fyllingsgrad i akkumulering, normal uke

Figur 3-7: Graf for akkumulert varmemengde, behov og effekt fra foreslåtte varmepumpe for 7 døgn i en normal uke. Se
vedlegg

3.4. Overvåkings-, styrings- og oppfølgingssystem
Energisystemet som består av overvåking, styring og oppfølgingssystem er selve hjernen og hovedpremisset for
optimal energiflyt i UBS. Dette styringssystemet vil til en hver tid styre energiflyten internt i UBS slik at den
maksimale effektbelastningen trukket fra det regionale strømnettet aldri overgår maksimalkapasiteter i trafo
og inntakskabler som er overføringsleddet mellom regionalt og lokalt strømnett, selv om forbruk av el og
varmtvann lokalt i UBS akkumulert tidvis kan overskride disse overføringskapasitetene. I tillegg benytter
energistyringssystemet prognoser for vær og temperatur, historiske forbruksdata og nåtid tilstandsdata for å
kunne forutse og planlegge optimal utnyttelse av alle resurser og komponenter. Styringssystemet skal styre
individuelle komponenter i tappevannssystemet og varmepumpesystemet. Dette inkluderer
varmepumpepådrag, pumper, ventiler og logikk for termisk lagring av solenergi og bergvarme slik at den
termiske energien utnyttes optimalt.
Skissen under viser logikken i energistyringssystemet, hvor inndata kommer fra vær og temperaturprognoser,
historiske forbruksdata benyttet frem i tid, samt de faktiske tilstandsdata fra termisk og elektrisk lagret energi.
Gjennom energistyringssystemets læringsalgoritmer vil det til en hver tid disponere totalsystemet optimalt mot
de variable forbrukene i sameiet.
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Figur 3-8: Skisse av logikk og funksjon i energistyringssystemet.

Scenario Y: Ved perioder hvor det for eksempel er overskudd av solenergi i forhold til momentan forbruk i UBS
samt at det basert på inndata (prognoser, forventet forbruk i nær fremtid og tilstandsdata) er forventet et lite
behov for tappevanns og/eller elektrisk energi (B/C), vil styringssystemet endre driftsparametere for
varmepumpenes leverte termiske energi til tappevannstankene opp til et høytemperaturnivå (f.eks. fra 70 til 75
°C). Dette avgjøres av algoritmene i energistyringssystemet til en hver tid for optimal utnyttelse og lavest mulig
effektbelastning.
Scenario X: Ved et gitt tidspunkt forutser lærealgoritmene i energistyringssystemet en fremtidig forventet høy
last intern i sameiet, basert på mottatte prognoser og historiske forbruksdata. I prioritert rekkefølge velger da
styringssystemet å lade batteripakken maksimalt (SOC = 100%) for deretter å endre varmepumpens settpunkt
fra normal til høy tappevannsverdi. Energistyringssystemet vil dermed følge ulike fastsatte lister for hvordan
det prioriterer både på lastsiden og på inntakssiden for til en hver tid å ikke overbelaste enkelte trafoer.
Systemet jobber til en hver tid for å ha mest mulig effekt tilgjengelig for de variable lastene knyttet til elektrisk
forbruk i leiligheter (B) og el-billading (C).
Scenario Z: Et annet eksempel på optimal energistyring er når det oppstår kapasitetsutfordringer på en
samletrafo (f.eks. høyspenttrafo som leverer til trafoene T4123-T4126 i UBS). Dette er forventet å være en
utfordring grunnet store endringer i forbruksmønsteret, både i effekt og i tid i forhold til det som var normale
og konservative antagelser ved prosjekteringstidspunkt til samletrafoen. Da forbruksmønsteret, spesielt
grunnet utbredt ladning av el-biler, er betydelig endret fra hva som normalt ble benyttet på
prosjekteringstidspunktet, har spesielt graden av samtidighet blitt en stor utfordring. Selve om enkelte trafoer
er innen for sin maksimalkapasitet, vil samletrafoen som leverer til et område prosjektert med historisk
samtidighetsfaktor kunne bli belastet opp mot eller over sin maksimale kapasitet. Styringssystemet vil her
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operere kollektivt med andre delsystemer slik at de sammen ikke totalt sett belaster samletrafo over sin
maksimale totalkapasitet. På denne måten bidrar styringssystemet til at hvert at delsystem ikke bare driftes
optimalt lokalt, men også ivaretar et større område og flere trafoer.
Det ligger i konseptets videreutvikling at prinsippet i scenarioet over benyttes på et regionalt nivå, hvor da
større delsystemer driftes med mål om optimal effektbelastning og dermed letter flaskehalser i det nasjonale
overføringsnettet. Skissen under beskriver et slikt scenario hvor kapasitetsutfordringene f.eks. ligger i
overføringsnett mellom to regioner, men hvor et kollektivt energistyringssystem i kombinasjon en rekke
desentraliserte energilagringssystemer fordelt i et større område, kunne redusere eller eliminere eventuelle
flaskehalser på ”interregionalt” nivå.

Figur 3-9: Skisse av intelligent styring av energiflyt mellom regioner håndtert av et kollektivt styringssystem med
overordnede regionale føringer.
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Dokumentering av ytelser, historiske data og læringsalgoritmer for prognoser
En vesentlig del av selve konseptet er basert på logging av momentanbehov for produksjon av tappevann og
fellesmålere. I den sammenheng vil et energioppfølgingssystem måtte utvides til å håndtere timesoppløsning
på alt felles forbruk. Dette inkluderer også ladeuttak for elektriske biler og (i dag) umålte stigere til egenbruk i
leiligheter. De historiske dataene er logger som har pågått i både kortere og lengre tid, og som består av alt
frem til forrige ukes og gårsdagens forbruk til de ulike postene. Denne kontinuerlige oppdateringen gir en
stadig økende grad av presisjon i prognosene for både forventet forbruk og de valg som er foretatt i forkant, for
å redusere faktisk behov lokalt.
På sikt vil etablering av AMS-målere gi aggregert last på trafonivå, det er imidlertid usikkert i hvilken grad disse
data enkelt kan hentes ut av systemet og i hvilken oppløsning. For dette prosjektet tenkes benyttet derfor egen
målertopologi basert på standard modbus-målere fra CG eller tilsvarende.
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4. Modellering av nytt energisystem – teknisk evaluering
I dette kapittelet presenteres datamodellen som ble utarbeidet for å gjennomføre den tekniske evalueringen
av ny systemløsning. Modelleringene tar for seg i hovedsak hvordan den forventede forbruksutviklingen vil
utspille seg med dagens energisystem uten tiltak (Grid 1.0) i et 5-års og et 20-års perspektiv, før modelleringen
viser hvordan den samme forventede forbruksutviklingen ivaretas ved gjennomføring av de foreslåtte tiltakene
(Grid 2.0) og dermed unngår overbelastning og mulig ødeleggelse av eksisterende trafoer. Kapittelet avsluttes
med å utvide modelleringen til et noe mer regionalt plan før det til slutt lister opp hovedkonklusjonene og
resultatene fra modelleringen ved de gjennomførte tiltakene for den gitte casen - UBS.

4.1. Introduksjon til simuleringsmodellen
Beregningsmodellen i Figur 4-1 er utarbeidet i Matlab 2016b/Simulink og de elektrotekniske komponentene er
basert på det faktiske elektriske nettet hos UBS og kartskisse beskrevet i tidligere kapittel, ref. Hafslunds kart i
2.1.1.
Tabellen under beskriver nøkkeldefinisjoner benyttet utover i kapittelet.
Definisjoner benyttet i kapittelet
S_nom
S_beregnet
Utnyttelsesgrad
P_målt
PF_målt

Trafostasjonens nominelle kapasitet (kVA)
Prosjektert maksimal last (data fra Hafslund Nett)
Andel målt i forhold til beregnet/prosjektert (%)
Målt aktiv effekt (kW)
Power Faktor er det samme som Cos(φ) ved 50 Hz og angir faseforskyvningen
mellom strøm og spenning i et vekselstrømsnett. Forholdet mellom kVA og KW
er definert slik; kW = kVA x PF.

Tabell 4-1: Beskriver enkelte viktige definisjoner og forkortelser benyttet i modelleringen.

De 4 trafostasjonene i området er tilknyttet sine respektive boligbygninger. Belastningene er delt i tre ledd;
tappevann, generelt forbruk i leiligheter og ladestasjoner for elbiler.

A

1

B

C

2
3
4

Figur 4-1: Oversiktsskisse for energiflyt mellom boligblokkene – henvises til vedlegg for stor skisse.
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Skissen over viser energiflyten i beregningsmodellen i Simulink/Matlab. Alle boligblokkene utgjør variable laster
i hovedsak fordelt på tappevann (A), generelt elektrisk forbruk i leiligheter (B) og ladning av el-biler (C). Disse
forbrukene forsynes med energi av sin lokale trafostasjon (2), som i sin tur blir forsynt av det regionale nettet
gjennom dets samletrafo (1). I det lokale strømnettet er det alternative energikilde i form av generert solstrøm
(3) og evt. strøm fra ladede batteripakker (4). Det stiplede området indikerer grensesnittet for delsystemet
med trafo som grensesnitt mot det overordnede nettet. UBS består av totalt 4 slike delsystemer, alle med hver
sin trafo (T4123-T4126) som tilknytning til det overordnede nettet.
Felles for de fleste varmesentralene og ladestasjonene for el-bil, er at de er koblet mot samme
tilknytningspunkt – dvs. de tilhører bak samme energimåler/OV9 internt i sitt delsystem. Bak det grafiske
grensesnittet vist i figuren over, ligger en rekke logiske operasjoner og presentasjonsfunksjoner for å kunne
vise resultatene med høy tidsoppløsning.

Figur 4-2: Bakenforliggende programmering for logging av de ulike effektkurvene og -flyten i området.

Forbruksprofiler - variasjon i effektbehov gjennom døgnet
Systemets belastninger er programmert til å representere de faktiske lastprofilene i sameiet. Feltmålingene ble
gjennomført i perioden desember 2016 – februar 2017. Målingene ble gjennomført for 136 leiligheter i
Ostadalsveien 58 – 72. For kontroll med maksimaleffekter er dimensjonerende forhold, som ukes-, måneds- og
årstopper benyttet for døgnprofilen. Disse er hentet fra loggede verdier hos nettselskap (timesoppløsning).
Den venstre figuren under viser relativ belastning gjennom døgnet for leilighetene. Blå graf (vinter) ble målt i
fyringssesongen, mens rød graf (sommer) er forventet profil uten oppvarming. Til høyre presenteres målt
forbruksprofil for tappevann i sameiet.

9

OV - overbelastningsvern
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Figur 4-3: Venstre: Målt profil – stigeledning leiligheter. Høyre: Målt profil tappevann (sommer = vinter).

Profilen for el-biler ble ikke målt, da utvalget ble vurdert å være for begrenset. I stedet er denne basert på en
studie gjennomført av Sintef10.
Forbruksprofilen i Figur 4-4 Høyre som viser målt last for trafo T4126, skiller seg fra den normale
«leilighetsprofilen» fra Figur 4-3 Venstre, da Ostadalsveien 75-81 i tillegg inneholder forretningsarealer i form
av en matvarebutikk. Denne blandingen av bruksmønstre kommer til syne i form av en generell
parallellforskyvning av kurven, og spesielt på dagtid.

Figur 4-4: Venstre: Gjennomsnittlig profil for ladning av el-bil10. Høyre: Målt profil – stigeledning leiligheter og forretning
for trafo T4126.

Disse fire forbruksprofilene har sine maksimalverdier på ulike tidspunkt, i tillegg til at effekttoppene har direkte
sammenheng med antall seksjoner i hver blokk.

4.2. Dagens situasjon i UBS
Boligsameiets samlede tilknytning til det regionale strømnettet går via trafoene T4123 tom T4126, og ble i sin
tid installert basert på netteiers prosjektering. Tabellen under viser de ulike trafoene tilknyttet UBS med deres
nominelle kapasiteter, prosjekterte lastverdier basert på netteiersprosjektering og deres prosjekterte
utnytelsesgrad.
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Kilde: SINTEF fra NVE-rapport nr.74-2016.
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Trafo #

Transformatornivå
S_nominell

S_prosjektert last

Inntakskabler/OV
Prosjektert
utnyttelsesgrad

Prosjektert margin

[-]

[kVA]

[kVA]

[%]

[%]

4123
4124
4125
4126

1000
800
500
300

540
547
490
260

54 %
68 %
98 %
87 %

46 %
32 %
2%
13 %

Tabell 4-2: Beskriver de trafoene tilknyttet UBS, deres nominelle kapasiteter, prosjekterte lastverdier basert på
netteiersprosjektering og deres prosjekterte utnytelsesgrad.

Trafoene T4124, T4125 og T4126 har fra 68 %, helt opp til 98 % utnyttelsesgrad, og hvor T4125 skiller seg
spesielt ut ved å være i praksis fult utnyttet. Trafo T4123 er derimot veldig robust dimensjonert og viser en
utnyttelsesgrad på kun 54 %.
UBS ser framover og opplever at de ikke står fritt i forhold til å utvide antall ladestasjoner for el-biler eller tillate
kokeplater basert på induksjon, noe som kommer til syne spesielt for trafo T4125 og T4126.

Målt og simulert trafobelastning
Forbruksprofilene er generert ut i fra feltmålingene for tappevannsforbruk, stigeledninger til leiligheter, samt
SINTEFs el-bilprofil og er skalert proporsjonalt med antall seksjoner per trafo. Resultatene som følger kan
således leses som en kombinasjon av feltmålinger og simuleringer basert på disse. Disse danner et bilde av
dagens reelle belastninger i UBS.
Trafo #

P_målt

PF_målt

S_målt

S_målt vs. S_nom

S_målt
vs.
S_prosjektert last

[-]

[kW] peak

[-] avg

[kVA]

Reell utnyttelsesgrad
[%]

Reell utnyttelsesgrad
[%]

4123
4124
4125
4126

352,7
369,7
317,3
209,3

0,9
0,9
0,9
0,9

391,9
410,8
352,6
232,6

39 %
51 %
71 %
78 %

73 %
75 %
72 %
89 %

Tabell 4-3: Beskriver målte og simulerte trafobelastninger i UBS. Samt en sammenligning opp mot nominelle og
prosjekterte verdier fra Hafslund.

Resultatene fra tabellen over viser målte utnyttelsesgrader fra hhv. 39 % til 78 % mot nominelle
trafokapasiteter for dagens forhold, altså gir dette et bilde av uutnyttet kapasitet i den respektive trafo. Dette
viser at det dermed er store variasjoner i faktisk utnyttelsesgrad for de ulike trafostasjonene, og følgelig vil
utvikling med økt last i fremtiden være mer kritisk for noen enn andre trafoer. T4123 med nominell kapasitet
på 1000 kVA og en målt peak last på 391,9 kVA, viser seg dermed å ha gode marginer for den forventede økte
lasten i tiden fremover. Valget for installasjon av en denne trafostørrelsen kan ha bakgrunn i tilgjengelighet (av
trafostørrelser) eller ukjente forhold knyttet til prosjekteringen. I den andre enden av skalaen stikker T4126 seg
ut med en belastning tett på prosjektert belastning, mens marginen er noe høyere for T4124 og T4125 med
respektive marginer på henholdsvis 25 % og 28 % mot prosjektert last.
Grafene som presenteres under danner grunnlaget for tabellen over og er bygget opp som følger; Blå graf er
aktiv effekt (W) og oransje graf er reaktiv effekt (VAr). Begge som funksjon av tid (s). Den periodiske
gjentakelsen er typisk profilen for ett døgn.
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Figurene under viser dynamisk belastning per trafo for tre påfølgende døgn i januar. T4123 – maksimaleffekt
352,7 kW. T4124 – Maksimaleffekt 369,7 kW. T4125 – Maksimaleffekt 317 kW. T4126 – Maksimaleffekt 209
kW.

Figur 4-5: Viser data for trafo T4123, T4124, T4125 og T4126 – Effekt (kW) og reaktiv effekt (VAr) som funksjon av tid i
sekunder. X = 0 er 1. januar og maksimaleffekter er markert i grafen som Y og oppgitt i W. Reaktiv effekt, VAr vises i rødt.
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4.3. Case 1 - Forventet utvikling for boligsameiet uten tiltak i lokalt strømnett
(Grid 1.0) – 5 og 20 års
I dette scenarioet studeres en “business as usual”-case hvor det ikke gjøres noen tiltak på det lokale strøm og
varmenettet i UBS (altså Grid 1.0), mens man simulerer effektene av en forventet utvikling i forbruket basert på
et kort og et lengre perspektiv, hhv. 5 år og 20 år.
Det er ønskelig å vurdere belastningen på de lokale trafostasjonene i forhold til den forventede utviklingen.
Dette gjelder både ladestasjoner for el-biler og en generell økning i effektbehovet for den enkelte husholdning,
typisk knyttet til induksjonstopper etc.

5 års perspektiv – Grid 1.0
For det korte 5 års-perspektivet undersøkes et scenario med midlere økning i effektbehov på 30 % for
leilighetene, samt at antall ladeplasser for el-biler økes fra 20 stk. per trafo å dekke 40 % av leilighetene
tilknyttet den respektive trafo.
Trafo #

P_sim 5 år

PF_målt

S_målt

S_målt vs. S_nom

S_målt
vs.
S_prosjektert last

[-]

[kW] peak

[-] avg

[kVA]

Reell utnyttelsesgrad
[%]

Reell utnyttelsesgrad
[%]

4123
4124
4125
4126

467,0
481,6
367,8
240,1

0,9
0,9
0,9
0,9

518,9
535,1
408,7
266,8

52 %
67 %
82 %
89 %

96 %
98 %
83 %
103 %

Tabell 4-4: Viser belastning for de ulike trafoer i et 5-års perspektiv sammenlignet med nominelle og prosjekterte verdier.

Fra tabellen over, med 5-årsperspektivet ser en at simuleringene viser utnyttelsesgrad opp i mot 90 % mot
nominelle kapasiteter for enkelte av trafostasjonene. I forhold til de prosjekterte lastberegningene er T4126
allerede på en utnyttelsesgrad over 100 %, mens T4123 og T4124 er svært nærme. Dette betyr at man allerede
etter 5 år kan se for seg at man nærmer seg en reell utnyttelsesgrad opp mot trafoenes nominelle kapasitet i
enkelte perioder. Momentanavvik eller en større utvikling i forbruk i realiteten enn lagt til grunn i modellen vil i
ytterste konsekvens føre til problemer. I praksis vil det kanskje ikke være tilknyttet noen stor fysisk fare til en
slik reell utnyttelse, men det medfører at det kreves god kjøling og at det aksepteres en lavere virkningsgrad på
trafoene fra netteier for å opprettholde driftssikkerhet og god ”oppetid”.

20 års perspektiv – Grid 1.0
I det lengre perspektivet på 20 år antas det at leilighetenes effektbehov ligger relativt uendret fra 5 årsperspektivet, mens det antas at det er langt større endring for ladeplasser til el-biler. Det simuleres her at det
tas høyde for 100 % dekning av leilighetene for el-billadning.
Trafo #

P_sim 20 år

PF_målt

S_målt

S_målt vs. S_nom

S_målt
vs.
S_prosjektert last

[-]

[kW] peak

[-] avg

[kVA]

Reell utnyttelsesgrad
[%]

Reell utnyttelsesgrad
[%]

4123
4124
4125
4126

558,7
576,4
416,5
285,5

0,9
0,9
0,9
0,9

620,8
640,4
462,8
317,2

62 %
80 %
93 %
106 %

115 %
117 %
94 %
122 %

Tabell 4-5: Viser belastning for de ulike trafoer i et 20-års perspektiv sammenlignet med nominelle og prosjekterte
verdier.
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Det observeres i tabellen for 20-års perspektivet over at trafostasjonene T4123 og T4124 har hhv. 38% og 20%
margin mot nominelle kapasiteter. Slike marginer oppfattes som til dels romslige i kontrast til T4126 som er på
106 % utnyttelse av reell maksimalkapasitet og T4125 som har en modellert reell utnyttelsesgrad på 93 %, dvs.
kun 7 % margin. Videre kan det ses at ved forventet utvikling i et 20-års perspektiv vil så å si alle trafoene ha en
reell utnyttelsesgrad som er høyere enn det som netteier benytter i sine kalkyler for prosjektering av last
(Velander- eller Sintef-metode). En slik last vil i realiteten bety at spesielt trafo T4125 og T4126 vil operere nær
eller over sin maksimale kapasitet, og med forventet utvikling i last i UBS må det forventes tilfeller av
driftproblemer og mulig redusert oppetid eller at det må innføres restriksjoner på komponenter som krever
store effekter, som bl.a. ladning av el-biler eller internt i beboernes leiligheter.
Grafene vist i fom Figur 4-6 tom Figur 4-9 viser modellerte belastninger i et 5-års og et 20-års perspektiv for
trafoene tilknyttet UBS, og er grunnlaget for verdiene som er presentert i tabellene over (Tabell 4-4 og Tabell
4-5).

+5 år

+20 år

Figur 4-6: T4123 - Maksimaleffekt 467 kW i 5-års perspektivet. Maksimaleffekt 558.7 kW i 20-års perspektivet.
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+5 år

+20 år

Figur 4-7: T4124 - Maksimaleffekt 481,6 kW i 5-års perspektiv. Maksimaleffekt 576,4 kW i 20-års perspektiv.

+5 år

+20 år

Figur 4-8: T4125 - Maksimaleffekt 367,8 kW i 5-års perspektiv. Maksimaleffekt 416,5 kW i 20-års perspektiv.
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+5 år

+20 år

Figur 4-9: T4126 - Maksimaleffekt 240,1 kW i 5-års perspektiv. Maksimaleffekt 285,5 kW i 20-års perspektiv.

Scenarioene her simulert, har som beskrevet over, implementert det som i skrivende stund anses å være
essensielle enkeltkomponenters effektutviklinger og hvor utviklingen må anses å være et forholdsvis restriktivt
anslag. I realiteten kan det vise seg å være andre komponenter som viser seg å bidra betydelig og burde vært
tatt med i modellen og/eller at komponentene har mer offensive utviklinger enn det som er antatt. Det at
modelleringen resulterer i at spesielt T4125 og T4126 når 100 % reell utnyttelsesgrad mot maksimal
prosjekterte verdier i disse forholdsvis nøkterne scenarioene, viser at det vil være fornuftig å gjennomføre
tiltak i det lokale el- og varme-nettet for at dette ikke skal innvirke i beboernes hverdag. Basert på resultatene
over vil det mest sannsynlig føre til at det må innføres restriksjoner på enten antallet plasser for el-billadning
eller for bruken av disse, hvis det ikke gjøres tiltak på det lokale nettet.
Fra UBS er det kommunisert at alternativet å bytte trafoer og inntakskabler for å kunne ivareta den økte
effektbelastningen og energiforbruket er lite ønskelig da dette ikke er forenlig med deres profil om å ta
samfunnsansvar, ivareta UBS grønne profil og øke sameiets markedsverdi uten at dette skal påvirke beboernes
hverdag.
Påfølgende kapittel tar for seg en foreslått tiltakspakke som ikke krever utskifting av trafoer eller inntakskabler,
men i stedet foretar effektreduksjoner og energibesparelser i det lokale el- og varme-nettet (Grid 2.0). Noe
som ivaretar UBS’ profil og dermed ikke resulterer i et større karbonfotavtrykk enn dagens situasjon, men
likevel utruster UBS for fremtiden.

4.4. Case 2 - Forventet utvikling for boligsameiet etter gjennomført tiltakspakke i
lokalt strømnett (Grid 2.0)
I Case 2 er det gjennomført en sammensatt tiltakspakke, som ble teoretisk beskrevet i kapittel 3. I hovedsak
består tiltakspakken som utgjør Grid 2.0 av følgende fire hovedelementer:
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•

5 stk. nye varmesentraler basert på høyeffektive varmepumper mot energibrønner med CO2 som
kjølemedium med en total effekt på 190 kW varme. Varmepumpene leverer varme til et termisk lager
basert på akkumuleringstanker dimensjonert for overskuddsenergi.

•

Solcellepark på alle tak dimensjonert for ca. 1 kWp per leilighet med en samlet effekt på 400 kWp for
reduksjon av energiforbruk og økt fornybarandel.

•

Elektrokjemisk lagring i form av batteripakker for redusering av topplast for spesielt T4126
dimensjonert for 60 kW med lagringskapasitet på 230 kWh.

•

Energistyringssystem for optimal energiflyt og kontroll på maksimalbelastninger mot trafoer og internt
energi og effektbehov.

I følgende delkapitler vises effektene av tiltakspakken til sammenligning mot før case (Grid 1.0).

4.4.1.

Lokal strømproduksjon – solstrøm

Eksempelet under viser simulering av tiltakspakken med eksempel fra Ostadalsvegen 75-81 hvor det er simulert
en 90 kWp solcellepark på taket av boligblokken. Fra simuleringen kan man se fordelingen av produsert strøm
fra solcelleparken gjennom året, noe som resulterer i en årlig strømproduksjon fra hele solcelleparken i UBS på
ca. 300 000 kWh. Grunnet de naturlige solforholdene i Norge vil det som forventet være liten produksjon i
vinterhalvåret, mens det er betydelig produksjon i sommerhalvåret.

T4123

T4126
T4125

T4124
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Figur 4-10: Eksempel på plassering av PV – Ostadalsveien 75-81 – ca. 80 kWp installert.

Figurene over viser en arealeffektiv øst/vest-løsning som er tilpasset simulert belastning sommerstid etter
gjennomføring av tiltakspakken som Grid 2.0 består av. Skissen under viser detaljer fra mulig prosjektering av
solcellepark-inverter-løsning med batterilagring og mulighet for lading av el-bil, samt distribusjon til/fra
strømnett. Løsningen er vist for Ostadalsveien 75-81 med tilknytning til trafo T4126, men er i prinsippet
gjeldende for alle boligblokkene med sine tilhørende trafoer.

Ostadalsveien 75-81
T4126

Figur 4-11: Prinsippskisse for løsning i Ostadalsveien 75-81.

Optimalisering av størrelse på solcelleanlegg
Forventet overskudd av solstrøm i scenarioet Grid 2.0 i 20-års perspektivet kalkuleres til noe i størrelsesorden
80 – 165 kWh per dag, basert på ca. 15 – 30 kW overskudd i 5,5 timer. Innføring av en spesielt effektiv
produksjon av tappevann er en viktig bidragsyter til dette. Dette harmonerer godt med nødvendig størrelse på
batteriløsningen for trafostasjon T4126, for vellykket peak shaving og vil kunne benyttes til å øke
selvforsyningsgraden til systemet betraktelig i fremtiden.
På solrike dager vil forskyvningen i tid for profilene til varmt tappevann og el-billadning tilsi at det genereres et
overskudd. Dette overskuddet vil lagres i et batteri i samme tilknytningspunkt, altså innenfor samme
energimåler. – All den tid det er usikkerhet rundt muligheten til å avregne og korrigere for overproduksjon på
et fellesanlegg, fremstår det som optimalt energiøkonomisk å styre mot et lavt overskudd av solenergi – se
kommentar i kapittel 7.2.
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Figur 4-12: Enkel forbruksprofil (kun tappevann og el-billadning) med produksjon av solstrøm for 4 dager i juni måned
målt mot forbruket. Se vedlegg

Dimensjoneringen av solcelleparken er i figuren over optimalisert mot modellert maksimaleffektbehov for hhv.
produksjon av varmt tappevann og el-billading. Dette sikrer best økonomi da egenbruken blir størst og en er
ikke avhengig av en variabel energipris ved salg av energi.
Den noe beskjedne strømgenereringen vinterstid medfører at solcelleparken kun bidrar til en evt. reduksjon av
effekttopp på sommertid, mens den ikke vil ha noen reell innflytelse vinterstid. Reduksjon av effekttopper
vinterstid ivaretas av akkumulert elektrisk energi i batteripakkene og smart styring i forhold til termisk lagring.
Grafen under viser effekten av lokal strømproduksjon i en utvalgt periode på sommeren mellom før-case uten
solcelleinstallasjonen (Grid 1.0) og med PV-park installert (Grid 2.0). Dette kan ses ved sammenligning av de blå
grafene som representerer belastet effekt på trafo T4126 med og uten reduksjonen fra PV. Egenproduksjonen
av strøm fra solcelleparken bidrar til både redusert effekttopper sommerstid og redusert strømforbruk.

Typisk effekt av
generert
solstrøm på
trafobelastning
med og uten PV.

Figur 4-13: Viser effekten av lokal strømproduksjon i en utvalgt periode på sommeren med og uten solcelleinstallasjonen
Grid 1.0 og med PV-park installert Grid 2.0.
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4.4.2.
Effektflytting muliggjort vha batteribank for trafo med
kapasitetsutfordringer
Grafen under viser resultater fra simuleringen med (Grid 2.0) og uten (Grid 1.0) tiltak for trafo T4126 med
hovedvekt på effekten fra introduksjon av batteripakkene. Det kan spesielt legges merke til hvordan innføring
av batteripakkene har muliggjort effektflytting fra perioder på døgnet med stor belastning og dermed unngått
kapasitetsproblemet for trafo T4126 uten at det har gått utover beboernes levemønster. Innføringen av
batteripakkene har muliggjort at en akkumulert simultanbelastning fra flere effektkrevende installasjoner kan
overgå trafoens maksimalkapasitet, ved at den henter effekt/energi fra det interne energireservoaret. På
denne måten vil ikke problemtrafoen overbelastes og feile, selv om den akkumulerte totalbelastningen overgår
nominell kapasitet. Analogien fra dette mikronivået kan enkelt overføres til et regionalt nivå, for eksempel i
flaskehalser og overføringsproblematikk mellom ulike nettregioner.

Aktiv effekt

Reaktiv effekt

Inn/ut batteri

Figur 4-14: Viser effekten av lagring av elektrisk energi i batterier på aktiv og reaktiv effekt. Grid 1.0 (sort og oransje graf)
uten batteripakke og Grid 2.0 (gul og lilla graf) med batteripakke. Nederste fra viser energiflyt inn (ladning) og ut
(utladning) av batteripakke i Grid 2.0 (grønn graf).

Energistyringssystemet omgår dette problemet uten at beboerne i UBS blir berørt, gjennom at det styrer
energiflyten slik at batteribanken lades opp når det er lite last i systemet, for så å ha tilgjengelig effekt i
perioder hvor energistyringssystemet merker at en av trafoene nærmer seg sin maksimale belastning, eller
dersom prognosen tilsier en fremtidig stor belastning. Dette gjøres ved selvlærende algoritmer eller preprogrammerte forbruksmodeller og prinsippet kalles effektflytting (peak shifting), tidligere presentert i
innledningen til dette kapittelet. Grafen under viser modelleringen av dette fenomenet spesielt for
problemtrafoen T4126 som forsyner Ostadalsveien 75-81.
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Figur 4-15: Eksempel på flytting av energibruk til lavintensitetsperioder. Grafen viser aktiv og reaktiv effekt som funksjon
av tid i (s).

I figuren over demonstreres «effektflytting» som en teoretisk øvelse. For UBS presenterer imidlertid 20-års
perspektivet en krevende effekttopp, både i størrelse, form og tid. I praksis vil 20-års perspektivet opptre ulikt
fra 5-års perspektivet, slik at batteriløsningen vil måtte optimaliseres for det til enhver tid gjeldende
forbruksmønster. I Figur 4-14 demonstreres dette ved at ladetoppen tilhørende batteripakken må forskyves til
dagtid. Dette skyldes at energibehovet for el-biler blir langt mer dominerende i 20-års perspektivet, som igjen
fører til at tidspunktet for trafoens maksimalbelastning skjer på kveld/natt.

4.4.3.
Effektflytting,
effektreduksjon
og
energieffektivisering
akkumulering av termisk energi og varmepumper basert på CO2

gjennom

Tiltakspakken som totalt sett utgjør Grid 2.0 inneholder varmegenerering ved varmepumpe basert på CO2 fra
brønn til akkumuleringstanker, som beskrevet i detalj i kapittel 3.3. Prinsippet for akkumulering av termisk
energi baserer seg på samme flytting av effekttopper fra perioder med høy akkumulert last til perioder med
mindre belastning ved hjelp av energistyringssystemets evne til å forutse fremtidige effekttopper i forbruket i
UBS. Utskifting av oppvarming av tappevann fra ren elektrisk energi til varmepumper, resulterer i tillegg til en
energireduksjon da varmepumper har en langt høyere effektivitet (COP) enn direkte ohmsk oppvarming. På
denne måten vil tiltaket også bidra til energibesparelse og reduserte driftskostnader i sameiet.

4.4.4.
Konsekvens på samletrafonivå ved gjennomføring av Grid 2.0 for alle
delsystemer i UBS
Etablering av høyeffektive løsninger for produksjon av varmt tappevann, batterisystemer og solcelle-anlegg
har, i tillegg til innvirkning på lokal trafobelastning, også konsekvens i område- og regionalnettet.
Simuleringen i figuren under tar for seg utviklingen i et 20-års perspektiv, men illustrerer i stedet belastningen
på en tenkt regional hovedtrafo som i sin tur leverer til hver av de fire trafoene T4123 – T4126.
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Figur 4-16: Viser hvordan tiltakene gjennomført fra Grid 1.0 til Grid 2.0, resulterer i en total effektreduksjon i hele UBS.
Grid 1.0 (sort og oransje graf), grid 2.0 (gul og lilla graf) – for regionalnettet i 20-års i et perspektiv.

I denne modelleringen er maksimal effektreduksjon målet, imidlertid fortsatt basert på kommersielt tilgjengelig
batteri- og inverterstørrelser. For hver av trafostasjonene er det simulert batterieffekter i området fra 32 kW til
60 kW. Dette tilsvarer en samlet effektreduksjon av effekttoppene på 236 kW for hovedtrafo eller 12 %,
sammenlignet med tilsvarende utvikling for Grid 1.0. Ytterligere effektreduksjoner oppnås med aktiv styring og
håndtering av «ladekøen»
Satt i regionalt eller Oslo-perspektiv vil dette kunne ha betydelig positiv effekt, både for tiltakshaver (de som
tar investeringen lokalt) og for netteier.

4.5. Hovedresultater ved gjennomføring av tiltakspakke - overgang til Grid 2.0
Simuleringen viser at det ved den foreslåtte tiltakspakken som til sammen utgjør Grid 2.0 kan resultere i
følgende hovedresultater for UBS:
•

Løser kapasitetsproblemer med enkelte trafoer internt

•

Muliggjør el-bil ladeplasser for 100 % av leilighetene (10 A)
o Styringssystem vil gi mulighet for 16 A – 20 A avhengig av belastning og tid på døgnet

•

Effektreduksjon på ca. 320 - 340 kW (fellesanlegg)

•

Energibesparelse på ca. 880 000 kWh pr år (fellesanlegg)

•

Energiproduksjon fra solenergi på ca. 300 00 kWh pr år

•

Ivaretar forventet økt effektbehov med 30 % pr leilighet
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•

Bruk av batterier i kombinasjon med PV vil gi effektflytting, redusert effektavgift, bedre kapasitet,
reservekapasitet og salg av energi til det regionale nettet. Solenergi vil redusere felleskostnader
gjennom redusert energibehov, dog spesielt øke andel fornybar energi i sameiet.

•

Varmepumper gir optimal bruk av fornybar energi til oppvarming av tappevann, og får optimalisert
årsvarmefaktor i kombinasjon med utvidede akkumuleringstanker.

•

Prosjektet vil forbedre fornybarandelen og dermed forbedre leilighetenes energiattester.

•

UBS vil fremstå som et fremtidsrettet sameie som tar miljø på alvor på en innovativ måte – og dermed
et sameie med økt markedsverdi.
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5. Praktisk og økonomisk evaluering av nytt energisystem
Oppstart av prosjekt som resultat av konseptutredning planlegges gjennomført fra medio november 2017 med
ca. 8-10 mnd. gjennomføringstid.

5.1. Prosjektøkonomi
Her presenteres budsjettet for gjennomføring av konseptet i sin helhet, og det som i foregående kapittel
beskrives som Grid 2.0. Fra Grid 1.0 til Grid 2.0 befinner seg en rekke kalkulerte fremtidsscenarioer som er
tilstrebet vurdert konservativt og nøkternt, og løsningen er budsjettert på bakgrunn av de beskrevne
modelleringer.
Tiltakspakken som ligger til grunn i Grid 2.0 inneholder disse bestanddelene;

Tiltakspakke – Grid 2.0 – hele sameiet
Tiltak #
1

Beskrivelse:
Effektoptimalisert oppvarming av tappevann

Andel av løsning:
50 %

2

Egenprodusert energi – solstrøm ca. 400 kWp

31 %

3

Batteripakke – 60 kW/230kWh
Inkl. styringssystem energiflyt.

19 %

Totalt

Sum løsning for Grid 2.0 – ekskl. mva.

25 700 000 kr

5-1: Overordnet budsjett for tiltakspakken i Grid 2.0.

5.2. Tekniske utfordringer - lokale
Bygningsmassens beskaffenhet tilsier at enkelte av takene kan ha relativt stor installert effekt fra
solcellepaneler, i kWp. I planlagt utforming av systemet (øst/vest) vil imidlertid produksjonskapasitet i
tilknytningspunktet være < 100 kWp.
Bygningsmassens interne elektriske nett virker å representere en større utfordring da det er et tradisjonelt 3fas 230 V IT-nett. Konseptutredningen tar derfor sikte på å utforske muligheter for tilpasning av
inverterteknologi i samarbeid med utvalgt leverandør slik at denne kan fungere 3-fas og balansert i større
installasjoner med 230 V IT-nett. Denne teknologien er i dag for alle praktiske formål ikke-eksisterende. Spesielt
vil denne problemstillingen gjøre seg gjeldende for lagringsløsningen.
Dette ivaretas i gjennomføringen med hhv. IT-utstyr eller 400/230-trafoløsninger.
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6. Konseptutredningens merverdi og markedspotensial
I dette kapittelet beskrives det hvordan markedsverdien av løsningen som den omhandlet i denne
konseptutredningen kan ha. Dette er avhengig av flere eksterne faktorer hvor bl.a. ”Plusskundeordningen” som
i skrivende stund er ute på høring, er av spesiell relevans for konseptet. Betraktninger rundt dette er beskrevet
i det følgende.

6.1. Spredning, kompetanseformidling og kunnskapsgenerering
Problemstillingene, som er blitt utredet i denne søknaden, er til stede for både nye og gamle byggefelt, og
likeså for både borettslag og næringsbygg. For søker, Selvaag Prosjekt AS handler det om å kunne tilby bedre
løsninger enn rett frem oppgradering av eksisterende infrastruktur.
Søker og prosjektgruppen ønsker at hele eller deler av kunnskapen fra dette utredningsprosjektet i fremtiden
kan fases inn i eksisterende prosjekteringsmanualer – dette etter etterprøvning av konseptets konklusjoner.
Aktiviteter knyttet til spredning og kompetanseformidling av funn i denne sammenheng vil være aktuelle i
etterkant av utredningen og det vil være fokus på å spre informasjonen raskt i egen organisasjon, andre selskap
i Selvaag Gruppen, og andre naturlige forum for informasjonsdeling for bygg- og anleggsindustrien.

6.2. Endringer i «Plusskundeordningen» - relevans til konseptet
I april 2016 ble flere runder med høringer rundt plusskundeordningen avsluttet og endringene trådte i kraft 1.
januar 2017.
Dokumentet finnes under
plusskundeordningen»11.

NVEs

publikasjoner:

«Endringer

i

kontrollforskriften

vedrørende

Utdrag fra publikasjonen:
«3.2.4 Endelig forskriftstekst Kontrollforskriften § 1-3 ny definisjon av plusskunde skal lyde:
Plusskunde: Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i
tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW.
En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak
tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.»
NVE åpner likevel for å se på en mulighet for å korrigere på leilighetsnivå mot felles produksjon og
innmatingspunkt for f.eks. et borettslag ved innføring av AMS-målerne i 2019. Det er etter vårt syn gode
argumenter for dette.
Forts. fra publikasjonen:
«Boligselskapers mulighet til å bli plusskunde …

11

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_47.pdf
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Mange av høringsinstansene mener at forslaget i stor grad ekskluderer borettslag, sameier o.l (boligselskap) sin
mulighet til å bli plusskunde. Høringsinstansene legger vekt på at dette er uheldig da mange borettslag ofte har
store takarealer som kan være egnet for installering av solceller.
NVE har i tilleggshøringen skrevet at det i samarbeid med Statnett er vurdert om Elhub 12 kan tilrettelegge for en
løsning som innebærer at boligselskapets produksjon blir fellesavregnet og fordelt på alle sluttbrukere av
elektrisitet i boligselskapet gjennom en korrigering av målerverdiene til sluttbrukerne i boligselskapet. Selve
korreksjonen av måleverdiene vil bli foretatt i Elhub. Elhub er en nasjonal dataløsning for å håndtere
datamengdene som følger av AMS på en kostnadseffektiv og sikker måte.
Detaljene rundt hvordan dette skal løses, vil NVE vurdere å regulere nærmere i avregningsforskriften. NVE tar
sikte på at løsningen skal være klar ved innføring av Elhub. Inntil Elhub er satt i drift med en eventuell egen
løsning for borettslag og boligsameier, vil borettslag og boligsameier som ønsker å være plusskunder kunne
knytte produksjonen til abonnementet for fellesforbruket.
Krav om at måleverdier for boenheter i borettslag som er plusskunde skal korrigeres basert på produsert kraft,
vil etter NVEs vurdering sendes på egen høring før det vedtas.»

Begrenset til denne utredningen og borettslag og boligsameier
I løpet av arbeidet med konseptutredningen ble blant annet de nevnte endringene i «Kontrollforskriften»
knyttet til plusskundeordningen vedtatt.
Av spesiell relevans til konseptutredningen ble endelig forskriftstekst som nevnt i utdraget 3.2.4 (i forskriften)
gjengitt over, vedtatt. Imidlertid gjelder dette p.t; NVE og Statnett vurderer mulighetene for å fellesavregne et
boligselskaps lokale energiproduksjon. Tanken videre er at data fra Elhub skal benyttes til å korrigere
energidata på vegne av alle sluttbrukerne i tilknytning til boligselskapet. Det er i skrivende stund svært lite
informasjon rundt detaljene. Det er imidlertid planlagt at dette er på plass ved innføring av Elhub.
Dermed vil borettslag inntil videre behandles som èn plusskunde som avregnes i tilknytningspunktet som en
normal abonnent. Det står videre at forslaget, rundt muligheten for at boenheter i et boligselskap skal kunne
korrigeres basert på produsert lokal kraft skal ut på egen høring gjennom avregningsforskriften.
Etterskrift: Kommunikasjon med NVE i løpet av gjennomføringsperioden for denne konseptutredningen
antyder klart at El-hub skal utrustes for å håndtere og motregne overskudd på èn måler mot forbruk på f.eks.
en rekke leiligheter i et boligsameie. Dette åpner for at det er langt mer økonomisk gunstig for et boligsameie å
investere i større solcelleparker, sammenlignet med dagens plusskundeforhold. Når dette er på plass er
imidlertid svært usikkert, og det velges å optimalisere lokal energiproduksjon mot forbruket, som skissert i
Figur 4-12.

6.3. Løsningens markedspotensial – av oppdragsgiver Selvaag Prosjekt AS
Med bakgrunn i utredningsprosessen var markedsanalyse for teknisk smart rehabilitering et tema.
Ved rådgivning til oppdragsgivere i våre prosjekter, har vi stort fokus på energi- og miljømessige tiltak som er i
samsvar med myndighetenes målsetninger og krav, både med hensyn til bygningsmessige og tekniske
løsninger. Selskapets aktiviteter medfører energibruk og avfall på byggeplasser. Det arbeides hele tiden med

Elhub – Nasjonal dataløsning utviklet for å håndtere energidata i forbindelse med innføring av
automatiske energimålere, AMS
12
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ulike miljøtiltak i form av kildesortering, tilrettelegging og planer i produksjonen for å minimere påvirkningen av
det ytre miljø.

«Smartere» teknisk rehabilitering
Ved å utvikle smarte løsninger som det konseptet vi nå har utviklet, med støtte fra ENOVA, ser vi at vi kan
etterkomme det økende behovet. Konseptet er en kombinasjon av solcelle på tak, batteriløsninger og energi
hentet fra jord, vann og luft. De fleste boligblokkene har store takflater og gavlvegger som egner seg godt for
montering av solcellepanel. Vi ser på dette som et stort potensial for innsalg i den totale rehabiliteringen vi
tilbyr de enkelte sameier og borettslag.
Selvaag Prosjekt sitt forretningsområde er rehabilitering av eldre boligblokker, fra 1950 – 2000. Det er mangel
på elektrisk kapasitet i de enkelte boligene noe som har sin årsak i den tidens dimensjonering sett opp mot
nåtidens bruk. Spesielt har vi sett økende behov og etterspørsel etter balansert ventilasjon med
varmegjenvinning og el-bil ladning.

Nye markeder – innen rehabilitering
Generell økende mangel på elektrisk kapasitet i de enkelte blokkene kombinert med den økende
etterspørselen etter el-bil ladning og boligkomfort. Tettbebygde strøk og særlig der det er mangel på offentlig
transport og stor pendleraktivitet inn til de sentrumsnære områdene.
Selvaag Prosjekt er en del av Selvaag Gruppen og søsterselskap til Selvaag Bolig. Eierne av Selvaag Gruppen ser
på bærekraftig grønn energi som fremtidig riktig og støtter fullt ut den konseptutredningen Selvaag Prosjekt nå
gjør i forbindelse med teknisk smart rehabilitering. Selvaag Prosjekt vil markedsføre konseptet internt og
eksternt så snart det er godkjent og kvalitetssikret til vårt første prosjekt. Eksempelvis vil vi kunne benytte
systemet i kombinasjon med vannbåren varme, noe som er lettere å få til ved nybygg. På nybygg kan en
planlegge montasje av solcellepanel rundt de store flatene som tak og fasader.
Effektreduksjon skjer ved god isolering av bygningen, varmekapasitet i konstruksjonen, tidsstyring og
varmegjenvinning og bruk av varmepumper som en viktig del av energiforsyningen.

Virkelig verdi
Den enkelte beboers merverdi i form av reduserte fellesutgifter/ egne utgifter, i tillegg til de samfunnsmessige
besparelsene. Alt dette var viktige delbidragsytere til Selvaag Prosjekt AS` ønske om å delfinansiere denne
konseptutredningen.
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7. Vedlegg
Vedlegg #

Beskrivelse:

Vedlegg #1

Grafisk grensesnitt mot simuleringsmodell

Vedlegg #2

Ett av fire delsystemer i UBS – Eksempel Ostadalsveien 58 – 77 som er tilknyttet
trafostasjon T4123
Simulering for et helt år – Eksempel fra Ostadalsveien 75-81

Vedlegg #3
Vedlegg #4

Figur 3 6: Graf for akkumulert varmemengde, behov og effekt fra foreslåtte
varmepumpe for 7 døgn med dimensjonerende forbruk på rad.
Figur 3 3: Tappebehov for en normaluke og en dimensjonerende uke i UBS.

Vedlegg #5
Vedlegg #6

Figur 3 7: Graf for akkumulert varmemengde, behov og effekt fra foreslåtte
varmepumpe for 7 døgn i en normal uke.
Figur 4 12: Enkel forbruksprofil (kun tappevann og el-billadning) med produksjon
av solstrøm for 4 dager i juni måned målt mot forbruket.
5 1: Utvidet budsjett,, samt energi- og effektkonsekvens for tiltakspakken i Grid
2.0

Vedlegg #7
Vedlegg #8

7-1: Liste over vedlegg.
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Vedlegg 1 – Grafisk grensesnitt mot simuleringsmodell

Energima
Analyse AS

Fornebuveien 50
Postboks 665 Skøyen
0214 Oslo, Norge

Telefon: +47

22 51 10 20
post@energima.no
www.energima.no

Org nr.: 912162397

Vedlegg 2 – Ett av fire delsystemer i UBS – Eksempel Ostadalsveien 58 – 77 som er tilknyttet trafostasjon T4123
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Vedlegg 3 – Simulering for et helt år – Eksempel fra Ostadalsveien 75-81
Periode med oppvarming

Periode uten oppvarming

Periode med oppvarming

Batteripakke står i modus «peak shaving»

Time
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Vedlegg 4 – Figur 3 3: Tappebehov for en normaluke og en dimensjonerende uke i UBS.
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Vedlegg 5 - Figur 3-6: Graf for akkumulert varmemengde, behov og effekt fra foreslåtte varmepumpe for 7 døgn med dimensjonerende forbruk på rad.
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Vedlegg 6 - Figur 3 7: Graf for akkumulert varmemengde, behov og effekt fra foreslåtte varmepumpe for 7 døgn i en normal uke.
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Vedlegg 7 - Figur 4 12: Enkel forbruksprofil (kun tappevann og el-billadning) med produksjon av solstrøm for 4 dager i juni måned målt mot forbruket.

Stiplet område
markerer periode med
overskudd av solenergi

Blå kurve: Sum av energibehov til tilberedning av tappevann og el-billading (aktiv effekt) – Orange kurve: Tilsvarende blå (reaktiv effekt) - Gul kurve: Elektrisk energiproduksjon fra solceller
på tak (aktiv effekt)
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Vedlegg 8 - 5 1: Utvidet budsjett,, samt energi- og effektkonsekvens for tiltakspakken i Grid 2.0

Tiltakspakke – Grid 2.0 – hele sameiet
Tiltak #

Beskrivelse:

Utstyr

Arbeid

Sum

Andel av total

1 Effektoptimalisert oppvarming av tappevann

kr 12 375 000

kr 525 000

kr 12 900 000

50,2 %

2 Egenprodusert energi – solstrøm ca. 400 kWp

kr 7 670 000

kr 300 000

kr 7 970 000

31,0 %

kr 4 680 000

kr 150 000

kr 4 830 000

18,8 %

Inkludert trafoer 400/230 V
3 Batteripakke – 60 kW/230kWh alt. 2 x 30 kW
Inkl. trafoer 400/230 V og styringssystem energiflyt.
Totalt

Sum løsning for Grid 2.0 – ekskl. mva.

kr 25 700 000

Ullernåsen Boligsameie - energi- og effektreduksjoner
Kostnadsreduksjoner beregnes med 1,0 kr/kWh og (anslått fremtidig) effektkostnad på 70 kr/kW/mnd. basert på systemoppstart 1.1.2019
Referanse (dagens situasjon)

Elektrisk energi til tappevann

Elektrisk energi til varmtvannsberedere

Levert energi
1 375 000 kWh/år

Energikostnad
1 375 000 kr per år

kWh/år
1 375 000 kWh/år

kr per år
1 375 000 kr per år

Levert energi
392 857 kWh/år

Energikostnad
392 857 kr per år

-300 380 kWh/år
- kWh/år

-300 380 kr per år
- kr per år

kWh/år
92 478 kWh/år

kr per år
92 478 kr per år

1 282 522 kWh/år

1 283 000 kr per år

0
Tot.

Effektbehov

277 200 kr ekskl. mva per år
kr ekskl. mva per år
277 200 kr ekskl. mva per år

Anbefalt løsning - UBS

1

Elektrisk energi til varmepumper
Solstrøm produsert på tak
Batteri - T4126
Tot.
Reduksjon av energi- & effekt- og -kostnader
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Effektbehov

Effektkostnad
47,5 kW
-60 kW

342,5 kW

45 600 kr ekskl. mva per år
-

kr ekskl. mva per år
50 400 kr ekskl. mva per år

-

4 800 kr ekskl. mva per år
282 000 kr ekskl. mva per år

