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SAMMENDRAG
Mustad Eiendom AS planlegger betydelig utbygging og konvertering av deler av eksisterende
bygningsmasse (nærings- og boligbygg) på Lilleaker i Oslo og Granfos i Bærum. Utviklingen
vil skje over mange år. Med eksisterende bygg og nye bygg inkludert fortetting, kan området
om 10-15 år ha et samlet areal på drøyt 300 000 m2 BRA.
Hensikten med konseptutredningen er å vurdere muligheter i området til å utvikle innovative
energiløsninger, som over tid gir leietakerne gunstige og forutsigbare energikostnader basert
på fornybar energi.
Konseptutredningen består av følgende deler:
-

Lokal produksjon av miljøvennlig termisk og elektrisk energi, inkl. termisk
energiutveksling mellom byggene
Vurdering av effektreduserende tiltak for termisk og elektrisk energi
Utrede et kontorbygg med plusshus-standard

Samlet energi- og effektbehov på området ved full utbygging ca. 318 000 m2, er:
Effekt- og energibehov, varme: 8,3 MW / 15, 4 GWh/år
Effekt- og energibehov, kulde: 7,8 MW / 3,7 GWh/år (eks. datakjøling)

Termisk energiforsyning
Følgende termiske energiforsyningsløsninger er vurdert for Lysakerbyen og Granfos:
•
•
•
•

0-alternativet fortsatt fjernvarme og fjernkulde.
Sjøvannsvarmepumpe.
Rock Energys løsning med 2000 meters dype brønner i kombinasjon med et
balansert brønnlager for kjøling og varme og 800-1200 meters brønner på Granfos.
Grunnvarme med en kombinasjon av 500-800 meters dype brønner og et
konvensjonelt balansert borebrønnslager for kjøling og varme.

Totale investeringskostnader er beregnet for de ulike alternativene og inkluderer
rørkostnader for Granfos, men er uten kostnader på sekundærsiden av varme- og
kjøleanleggene i byggene:

Alternativ 0 – Oslofjord Varme
Alternativ 1 – Sjøvann
Alternativ 2 – Rock Energy
Alternativ 3 – Grunnvarme

Total investering
[MNOK]
10
42
120
66
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Resultat LCC analyse for 4 alternativer til termisk energiforsyning for Mustad eiendom. Total kostnader livsløp (20
år) diskontert i nåverdi, med skille på årskostnader (rødt) og kapitalkostnader (blått).

Totale livsløpskostnader (nåverdi) viser at en termisk energiforsyning basert på sjøvann vil
være det rimeligste alternativet. Å fortsette med fjernvarme og fjernkulde fra Oslofjord Varme
vil, forutsatt Enovastøtte, være det dyreste alternativet.

Uten Enova-støtte

Følsomhet av årskostnader med hensyn på endrede investeringskostnader.

For at dype termiske energibrønner, Rock Energy, skal nærme seg tilsvarende årskostnader
som for alternativ 0, fortsatt fjernvarme og fjernkulde, må årskostnadene for de dype
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energibrønnene reduseres med om lag 10-15%. Sjøvannsalternativet, alternativ 1, og
grunnvarme med 500 meters brønner, alternativ 3, vil begge måtte ha en økning i
investeringskostnader godt over 50% for å ligge på kostnadsnivået til fortsatt bruk av
fjernvarme og fjernkulde.
Uten Enova-støtte

Følsomhet av årskostnader med hensyn på kalkulasjonsrente.

Alternativene med lave investeringskostnader er naturlig nok mindre påvirket av økende rente,
alternativ 0 og alternativ 1.

Anbefaling termisk energiforsyning: Basert på investerings- og følsomhetsanalysene
anbefales Mustad Eiendom å vurdere lokal termisk energiforsyning basert på både sjøvann
og grunnvarme med 500 meteres brønner i kombinasjon med balansert energilager. Dette er
to alternativer basert på kjent, velprøvd teknologi. Det er usikkerheter i kalkylene for disse to
alternativene, eksempelvis rundt praktiske forhold som føringsveier for rør i gate, om det er
mulig å legge rør i nedre del av Lysakerelva, nødvendig areal til brønnplassering på området,
osv. Derfor anbefales det å gå videre med to alternativer for å skaffe mer nøyaktig
beslutningsunderlag.
Effektivisering av energibruk har tradisjonelt vært viktig for eiendomsbransjen. Med stadig mer
energieffektive bygg og tekniske anlegg er vi nå i en situasjon der effekt (kW) utgjør en større
andel av samlet energikostnad enn energi (kWh). Uansett fremtidig termisk energiforsyning,
anbefales Mustad Eiendom å vurdere:
•
•

Effektregulering og effektlagring for å begrense effekttoppene varme og kulde
Mengderegulering i alle bygg for både varme- og kuldeanleggene for å kunne ta ut
mer effekt i rørnettet.
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Lokal elproduksjon
Mustad Eiendom er i disse dager i gang med å installere et solcelleanlegg på taket av
kjøpesenteret CC Vest. Anlegget er på totalt ca. 2000 m2, ca. 370 kWp og med en beregnet
produksjon på ca. 370 000 kWh/år. For plusshuset i Lilleakerveien 4F er det nødvendig med
totalt ca. 2000 m2 solceller tak- og fasademonterte med en stipulert årsproduksjon på ca. 350
000 kWh/år. Det er sannsynlig at dette kun er starten på videre installasjoner av solcelleanlegg
for Mustad Eiendom. Samlet potensial for solcelleproduksjon i Lysakerbyen og Granfos er
vurdert til ca. 20 000 m2 eller tilsvarende drøyt 4 GWh/år inkludert anlegget på CC Vest og det
nye plusshuset, Lilleakerveien 4F.
Anbefaling: Som for termisk energi er det fornuftig å starte med effektregulering via SDanlegget som sannsynligvis vil være et meget lønnsom tiltak i mange bygg. Lokal elproduksjon,
i første rekke solstrøm, bør inntil evt. endringer i lover og forskrifter tilpasses/dimensjoneres
iht. elbehovet pr bygg med det som formål å oppnå minst mulig utveksling med nettet (høy
selvforsyningsgrad). Dette vil redusere risikoen for å måtte selge mye strøm til
omkringliggende nett til lav pris og gi best lønnsomhet på kort sikt og med dagens lover og
forskrifter.
Mustad Eiendom bør følge med i utviklingen av rammebetingelser (revidert
plusskundeordning, muligheter for mikrogrid, lovverk angående konsesjonsplikt osv.). Her kan
det komme åpninger for nabolagstrøm eller et felles nett, mikrogrid, på området med felles
avregning og energiutveksling mellom byggene.
Annen type elproduksjon enn solceller samt installasjon av batterier for elproduksjon og –
forbruk, vil være tiltak som bør vurderes på sikt

Plusshuset Lilleaker 4F
Gjennom konseptutredningen er det utredet flere alternativer for plusshuset Lilleakerveien 4F.
LundHagem arkitekter har tegnet et bygg som henvender seg mot sørvest med solceller i
fasade, på tak og evt. i noen glass. Bygget er planlagt i massivtre og får rikelig dagslystilgang
via fasader og et atrium i midten av bygget. Bygget er planlagt med forenklede tekniske
installasjoner med bl.a. bygningsintegrert hybrid ventilasjon. Et balansert energilager /
brønnpark kan plasseres i kjeller under bygget.
Det er planlagt at bygget blir et FutureBuilt-prosjekt og ambisjonen er BREEAM NOR
Outstanding.
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1

INNLEDNING

1.1 Om prosjektet og prosjektmål
Mustad Eiendom forvalter og utvikler eiendom sentralt i Lysakerbyen i Oslo og på Granfos i
Bærum. Mustad Eiendom AS har ambisiøse planer for nye bygg og utvikling av store deler av
den eksisterende bygningsmassen på området. Om 10-15 år vil området ha flere boliger og
totalt større areal til kontor og næring.
Hensikten med konseptutredningen er å vurdere muligheter i området til å utvikle innovative
energiløsninger, som over tid gir leietakerne gunstige og forutsigbare energikostnader basert
på fornybar energi. Konseptutredningen vil være et bidrag i beslutningsprosessen for å utvikle
Lysakerbyen og Granfos med fremtidsrettede miljøegenskaper. Konseptutredningen har fått
støtte fra Enova.
Konseptutredningen består av følgende deler:
-

Lokal produksjon av miljøvennlig termisk og elektisk
Vurdering av effektreduserende tiltak for termisk og elektrisk energi
Utrede et kontorbygg med plusshus-standard

Det er forventet et energiresultat formidlet i søknad til Enova: ca. 5 GWh/år for byggene
Lilleaker 4, mens energipotensialet på hele området for lokal energiproduksjon og
energiutveskling er minimum 20-25 GWh/år.

1.2 Konvensjonell teknologi for Mustad Eiendom
Uten Mustad Eiendoms miljøambisjoner, ville konvensjonell teknologi blitt valgt, eksempelvis:
•
•
•
•
•
•
•

Fjernvarme og –kjøling
Ingen lokal elproduksjon
Betong og stålbygg med nedforede himlinger i alle arealer
Konvensjonell utvendig, bevegelig solavskjerming
Sentralisert, balansert, behovsstyrt mekanisk ventilasjon
Ingen akkumulering av varme og kulde for effektutjevning
Ingen effektregulering termisk eller elektrisk

1.3 Prosjekteier
Mustad Eiendom AS er et familieeid selskap, med basis i en industrivirksomhet som ble
etablert på Gjøvik i 1831. Selskapet ble etablert i 1986 som et datterselskap i industrikonsernet
Mustad AS, men ble utfisjonert som selvstendig selskap i 1997. Selskapets eiendommer var
opprinnelig en del av Mustad-konsernets industrivirksomhet, men etter hvert konvertert til et
åpent byområde. Mustad Eiendom har i dag 23 ansatte som forvalter 240 000 m2
næringslokaler på Lilleaker i Oslo og Granfos i Bærum.
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2

OMRÅDET, AREALER, ENERGI- OG EFFEKTBEHOV

2.1 Området
Bygningsmassen som inngår i konseptutredningen ligger rett nord for Lysaker togstasjon i Oslo
Kommune. På Bærumssiden inngår Granfos næringspark.

Figur 1: Lysakerbyen i Oslo og Granfos næringspark i Bærum. Byggene nederst til høyre i bildet inngår ikke i Mustad
Eiendoms portefølje.

2.2 Arealer, energi og effektbehov
Det er planlagt utbygging og konvertering av totalt ca. 140 000 m2 BTA nærings- og boligbygg
ihht. gjeldende reguleringsplan. Med eksisterende bygg og nye bygg inkludert fortetting, kan
området om 10-15 år ha en bygningsmasse på ca. 300 000 m2 BRA, ref. tabell 1.
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Tabell 1: Oversikt over eksisterende og mulig fremtidig areal i m2 BRA. Kilde: Mustad Eiendom. Kart hentet fra Rock
Energys rapport.

BYGG
Lilleakeveien 4F
Lilleakerveien 4C, 4E, 6
Lilleakerveien 14
Lilleakervn 16
Lilleakervn 16
Lilleakerven 4A
Lilleakerveien 8 og 10
SUM Lilleaker syd

Oppvarmet
areal [m2]
10 000
47 350
13 500
29 400
20 000
3 650
19 300
143 200

KOMMENTAR
nytt plusshus
Eksisterende Statkraft/PGS
Ekist CC Vest
Nytt areal CC Vest
eksisterende
eksisterende

Nordområdet boliger
Mustadsvei 1
Bilforretningene
SUM Lilleaker nord

28 936 nytt
7 250 eksisterende
10 500 eksisterende
46 686

Fortetting
Boliger
Kontor
Næring
SUM fortetting

30 000 nytt
15 000 nytt
5 000 nytt
50 000

Vollsveien 13 D,E,F,G
Vollsveien 9-11, 13 B C, 17, 19
Granfoss 13H
SUM Granfos

20 600 nye bygg + totalt rehabiliterte
47 500 nye, total rehabilitering
10 300 eksisterende + rehab
78 400

TOTALT

318 286

2.3 Dagens energiforsyning
Mustad Eiendom kjøper årlig ca. 30 GWh elektrisitet, 6 GWh fjernvarme og 4,5 GWh
fjernkjøling til sine bygg. Oslofjord Varme AS er leverandør for fjernvarme og fjernkjøling.
Ved Granfos Næringspark er byggene stort sett elektrisk oppvarmet, mens kun enkelte bygg
(ca. 14 000 m2) har delvis vannbårne varmesystemer. På Oslo-siden har ca. halvparten av
bygningsmassen (100 000 m2) vannbårne kjøle- og oppvarmingssystemer. Begge områdene
ligger innenfor konsesjonsområdet til Oslofjord Varme.

Figur 2 Utdrag av konsesjonskartet til Oslofjord Varme for Granfos og Lysakerområdet.
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Figur 3 Fjernvarme- og fjernkjølenettet til Oslofjord Varme på Mustad Eiendoms område

Leietakerne Statkraft og PGS har i dag store varmeoverskudd fra kjøling av datasentre. I 2016
ble det installert varmepumper i Lilleakerveien 6 a-d (Statkraft) for å kunne utnytte samtidig
kjøle- og varmebehov. Den reduserte kjøle- og varmeeffekten fra kjøpt fjernvarme og
fjernkjøling kan sees på energimålinger fra 2017. Samme løsning planlegges i Lilleakerveien
4c (PGS) og installeres sannsynligvis i 2017/2018.

2.4 Energi- og effektbehov
Energi- og effektbehovet for varme og kjøling vil utvikle seg i takt med utbyggingen,
rehabilitering av eksisterende bygg samt gjennomføring av energi- og effekttiltak.
Tabell 2 viser en mulig utvikling av areal, energi- og effektbehov. Energi- og effektbehovet i
eksisterende bygningsmasse er målte verdier hentet fra Energinet. Energi- og effektbehov for
ny bygningsmasse er forutsatt passivhusstandard. Det er ikke tatt høyde for varmetap i
distribusjonen av varme og kulde, heller ikke hensyntatt løpende enøkarbeid. Det er
usikkerheter i fremtidig nytt areal og dessuten vil distribusjonstap og enøk til en viss grad jevne
ut hverandre.
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Tabell 2: Oversikt over eksisterende og mulig fremtidig areal i m2 BRA med tilhørende energi- og effektbehov for
varme og kjøling. Tabellen gir målte verdier for eksisterende bygg og beregnede verdier for planlagte bygg, forutsatt
passivhusstandard. Her er det ikke tatt hensyn til gjennomføring av enøktiltak, effektstyring og fremtidig
rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.
Oppvarmet
areal [m2]
10 000
47 350
13 500
29 400
20 000
3 650
19 300
143 200

Effekt
varme
[kW]
200
1 421
450
825
700
73
579
4 248

Nordområdet boliger
Mustadsvei 1
Bilforretningene
SUM Lilleaker nord

28 936
7 250
10 500
46 686

Fortetting
Boliger
Kontor
Næring
SUM fortetting
Vollsveien 13 D,E,F,G
Vollsveien 9-11, 13 B C, 17, 19
Granfoss 13H
SUM Granfos

BYGG
Lilleakeveien 4F
Lilleakerveien 4C, 4E, 6
Lilleakerveien 14
Lilleakervn 16
Lilleakervn 16
Lilleakerven 4A
Lilleakerveien 8 og 10
SUM Lilleaker syd

Effekt kjøling Energi kjøling
[kW]
[kWh/år]

250 000
3 219 800
756 000
1 540 000
1 050 000
91 250
1 313 012
8 220 062

180
2 036
630
1 375
700
66
348
5 335

90 000
282 700
352 500
687 500
350 000
32 850
425 000
2 220 550

651
145
263
1 059

1 302 120
804 750
378 000
2 484 870

131
525
656

159 500
231 000
390 500

30 000
15 000
5 000
50 000

675
300
100
1 075

1 350 000
375 000
150 000
1 875 000

270
200
470

135 000
100 000
235 000

20 600
47 500
10 300
78 400

412
950
618
1 980

515 000
1 187 500
1143300
2 845 800

371
855
185
1 411

185 400
427 500
226600
839 500

318 286

TOTALT

Energi varme
[kWh/år]

8 362

15 425 732

7 872

Datakjøling
[kWh/år]

KOMMENTAR
nytt plusshus
3 600 000 Eksisterende Statkraft/PGS
Ekist CC Vest
Nytt areal CC Vest
eksisterende
eksisterende
3 600 000
nytt
eksisterende
eksisterende

nytt
nytt
nytt

nye bygg + totalt rehabiliterte
nye, total rehabilitering
eksisterende + rehab

3 685 550 3 600 000

For å beregne lønnsomheten, er utbyggingen delt inn i faser basert på en trinnvis utbygging.
Tabell 3 Utbyggingen fordelt i faser. Kilde Mustad Eiendom AS

Fase
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4

Årstall
2018
2021
2024
2029

Areal BRA (m2)
102 950
154 100
236 900
318 000

Energibehovet til datakjøling hos Statkraft og PGS, ca. 3,6 GWh/år, kan være en usikker
parameter. Mustad Eiendom kan neppe planlegge den termisk energiforsyningen med dagens
forbruk til datakjøling. Energibehov til datakjøling er ikke tatt med i vurderingene videre.

2.5 Energi- og effektkostnader
I de senere år har prisene på elektrisk effekt steget, mens prisene på elektrisk energi har
sunket, ref. Figur 4. At AMS målere nå skal installeres i all bygningsmasse i Norge vil gi
nettselskaper mulighet å måle elektrisk effektforbruk med en helt annen presisjon og frekvens
enn tidligere. Differensierte priser på effekt over døgnet og året vil være sannsynlig. Med stadig
mer energigjerrige bygg vil leveranse av termisk energi sannsynligvis følge trenden med økt
kostnader på effektleddet (kW) av forbruket. Dette fordi behovet for mengde energi reduseres
(kWh), og inntjeningen til fjernvarmeselskap må derfor endre tariffene for å kunne opprettholde
lønnsomheten.
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Relativ endring i energi-ledd og effektledd (2014-2016) fra Hafslund nett.
200%
150%
100%
50%
0%
2014

2015

Effektledd (vinter, %)

2016
Energiledd (vinter, %)

Figur 4. Prisutvikling av elektrisk effekt. Kilde: www.hafslund.no

På grunn av konkurransesituasjon mellom fjernvarme/fjernkjøling og energiforsyning basert på
el (elkjel, varmepumpe), så har kostnadsnivået mellom fjernvarme og elektrisitet ligget på
tilnærmet likt kostnadsnivå. Dette kostnadsforholdet forventes at opprettholdes.
Med den prisutviklingen man har sett for fjernvarme de par siste år, utgjør effektleddet ca. 4060% av årlig energikostnad, ref. LCC-analyse avsnitt 3.10.
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3

TERMISK ENERGIFORSYNING

3.1 Alternativer og forutsetninger
Mustad Eiendom ønsker å tilby sine kunder en termisk energiforsyning basert på fornybare
energikilder til forutsigbare og lave kostnader. Mustad Eiendom er åpen for å vurdere nye,
innovative løsninger dersom de økonomisk kan konkurrere med gjeldende fjernvarme- og
fjernkjøling fra Oslofjord Varme. En ny energiløsning ønsker Mustad Eiendom å gjøre i
samarbeid med Oslofjord Varme. Flere møter med Oslofjord Varme er gjennomført i
forbindelse med denne konseptstudien.
Mustad Eiendom er som nevnt åpen for å ta i bruk ny teknologi. Dette var bakgrunnen for at
Mustad Eiendom og Rock Energy AS søkte Oslo kommune om støtte til en forstudie for å
undersøke egnetheten av såkalte «middels dype» geotermiske energibrønner på inntil 2000
meter på området. Rock Energy sin studie inngår som et underlag for denne
konseptutredningen. Rock Energy sin teknologi vil være banebrytende. Likevel må en slik
løsning være økonomisk og teknologisk konkurransedyktig. Et større fremtidig varmebehov
enn kjølebehov kombinert med begrenset plass på området for å bore brønner, gjør dypere
brønner aktuelle å vurdere.
Følgende alternative termiske energiforsyningsløsninger for Lysakerbyen/Granfos er vurdert:
•

•
•
•

0-alternativet er å fortsette med fjernvarme og fjernkulde.
Oslofjord Varme melder at de vil ha noen kapasitetsproblemer ift. varmeleveranse
med den utbygging og fortetting som er planlagt. Likeledes har de utfordringer med
fjernkuldekapasiteten.
Sjøvannsvarmepumpe hvor sjøvann hentes fra Lysakerfjorden
Rock Energys løsning med 5-6 stk. 2000 meters dype brønner i kombinasjon med
et konvensjonelt balansert borebrønnslager for kjøling og varme.
Grunnvarme med en kombinasjon av 500-800 meters dype brønner og et
konvensjonelt balansert borebrønnslager for kjøling og varme.

Rock Energy har introdusert bruk av kalddistribusjon, dvs. sirkulasjon av temperert vann som
brukes direkte til frikjøling og som varmekilde for desentraliserte varmepumper. Da må det
etableres et nytt distribusjonsnett parallelt med eksisterende fjernvarme- og fjernkjølenett. De
andre alternativene baserer seg på å bruke eksisterende rørnett for fjernvarme og fjernkulde.
Uansett hvilket alternativ som velges, vil det være fornuftig å vurdere:
•
•
•

Effektregulering og evt. akkumulering for å begrense effekttoppene varme og kulde
Effektlagring varme/kulde
Mengderegulering i alle bygg for både varme- og kuldeanleggene for å kunne ta ut
mer effekt i rørnettet.

Disse forhold behandles i kap. 3.8.
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3.2 Sjøvannsvarmepumpe
Sjøvann som energikilde til oppvarming og frikjøling er ett mulig alternativ. Oslofjord Varme
AS benytter dette allerede i sine fjernvarme- og fjernkjølingsanlegg.
Gitt at et energianlegg plasseres i kjelleren på nybygget i Lilleakerveien 4F, vil avstanden ut i
Lysakerfjorden være ca. 1,2 km. Det må påregnes en utløpsledning for å unngå oppvarming
og nedkjøling av Lysakerelva, forutsatt ca. 600 meter lang med utløp under Strandveienbrua.
I bassenget for innløp på sjøvannsledningen, ligger det allerede 2-3 andre sjøvannsinntak,
blant annet inntak til Oslofjord Varme.

Figur 5 Mulig trase for sjøvannseldning. Innløpsledning ca. 1000 m. Utløpsledning forutsatt ca. 600 m med utløp i
området under Strandveienbrua.

I denne konseptutredningen er ikke traseen vurdert i detalj, men det er forutsatt at rørene kan
legges i kjelleren til Lilleakerveien 4E, i gate mellom Lilleakerveien 2B og 2E for deretter å
graves ned i elva. Mustad Eiendom eier ikke byggene i sør-østre del av Lilleakerområdet, slik
at det må forutsettes at man får tillatelse til å legge rør i gata samt i elva tur-retur. Sannsynligvis
ligger det en god del eksisterende infrastruktur i gata som kan by på praktiske problemer ved
graving. Lokalisering av pumpekum er heller ikke vurdert, men kostnader for etableringen er
medtatt. For å gjennomføre et slikt prosjekt, på det undersøkes hvor det er mulig å benytte
elva som trase for inn-/utløpsledning og traseer ift. båttrafikk med nødvendige tillatelser. Dette
er ikke undersøkt i denne fasen. Lokale fiskeinteresser, Lysakerelvas Venner, Velforeninger,
NVE, m.fl. må konsulteres dersom sjøvannsalternativet skal vurderes videre.
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3.3 Geotermiske brønner 2000 m
Rock Energy har laget en egen utredning på muligheter for etablering av 5-6 stk. energibrønner
på 2000 meters dybde i kombinasjon med et balansert energilager med 56 stk. 300 meters
brønner inkludert noen få 800-1500 meters brønner på Granfos. Rock Energy har i flere år
jobbet for å kommersialisere denne teknologien. Ett anlegg for Mustad Eiendom kan være et
gjennombrudd i markedet for Rock Energy. Det er sendt søknad om investeringsstøtte til
løsningen i Enovas støtteprogram Ny teknologi for fremtidens bygg for et anlegg i
Lysakerbyen.
En energibrønn som er 2000 meter dyp kan levere like mye termisk energi som 40 tradisjonelle
energibrønner på ca. 200/250 meter. Dette vil redusere plassbehovet for brønner. Flere
varmepumper vil heve temperaturen til ønsket nivå. Ulempen er at man ikke kan frikjøle med
2000-meters brønner. Derfor vil man i tillegg ha en brønnpark med balanserte brønner.
Brønnparken er foreslått plassert under det nye bygget i Lilleakerveien 4F.

Figur 6 Oversikt over systemløsning med kombinasjon av grunne og middels dype brønner. Kilde: Rock Energy

Rock Energy har introdusert et kalddistribusjonsanlegg, se Figur 6, hvor temperert vann
sirkulerer i dobbel plastledning mellom byggene og til og fra energibrønner. Dette er et prinsipp
som er kjent fra Fjordvarmeprosjektet på Eid, Nordfjordeid, men her benyttes geotermiske
brønner istedenfor sjøvann som energikilde/-dump. Det er mulig å bruke varmepumpene til å
dumpe varme i de dype brønnene eller frikjøle direkte med de grunne brønnene om sommeren.
Begge deler for å kunne hente ut varmen om vinteren. Det etableres varmepumper i de ulike
byggene / grupper av bygg. Ulempen er at man må etablere ett nytt distribusjonsnett parallelt
med dagens fjernvarme- og fjernkjølenett.
Det er kostbart å få på plass en rigg som kan bore slike dype brønner. Derfor planlegges det
å bore alle 2000 meters brønnene samtidig. 800-1500 meters brønner på Granfos bores når
utbyggingen der skjer.
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Figur 7 Balansert energilager (røde) og 2000 m dype brønner (gule) Lilleakerveien 4F. Kilde: Rock Energy

3.4 Geotermiske brønner 500 m
Det er vurdert å etablere brønner med dybde 500-800 meter i kombinasjon med ett eller flere
balansere energilager med 250-300 meters brønner. 500 meters brønner er «hyllevare», mens
800 meters brønner er boret i Asker i et demoprosjekt. Fordelene med slik brønner er at de
kan bores etter hvert som området bygges ut, slik at investeringskostnadene i større grad
følger det termiske energibehovet. I utbyggingsperioden kan dypere brønner enn 500 meter
bli kommersielle. 500 – 800 meters brønner kan også benyttes til å dumpe kondensatorvarme
fra kjølemaskiner om sommeren og kan derfor brukes som sesonglager for varme.
Området er tett bebygget og man trenger færre 500 meters brønner enn konvensjonelle 250300 meters brønner. Figur 9 viser aktuelle områder for balanserte energilager med 250-300
meters brønner vist som grønne firkanter. Brønner på 500 meter vil primært være for
varmeuttak. Mulige plasseringer vist med røde streker.
Det er her forutsatt å benytte eksisterende fjernvarme- og fjernkuldedistribusjon.
Brønnparkene kobles mot egne energisentraler. Dette medfører at en må ta hensyn til varmeog kjølebehov i tilstøtende bygningsmasse når brønnparkene skal dimensjoneres.
Det foreslås å etablere en energisentral i kjelleren i nybygget i Lilleakerveien 4F som forsyner
bygg syd på Oslosiden, en energisentral nord på Oslosiden pluss en for å dekke
Granfosområdet.
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Figur 8. viser utforming av brønnparker for forsyning av 15 GWh varme og 4 GWh kjøling. Energilager, vist som
grønne firkanter, balanserer varme- og kjølebehov, disse brønnene er 250-300 m dype. Brønner på 500 meter vil
primært være for varmeuttak. Mulige plasseringer vist med røde streker. Ved å skråborre 500 m brønnene vil en
kunne begrense plassbehovet. I et scenario med gradvis utbygging, vil en med tiden kunne vurdere mulighet for
dypere brønner enn 500 m.

På Granfos kan det være utfordringer mht. areal for brønnparker. Brønner med dybder på over
500 meter må trolig til dersom 90 % av energibehovet skal dekkes. Å skråborre brønnene 510° med alternerende sideretning vil kunne begrense nødvendig plassbehov (kontra rett linje),
dette må hensyntas ved en detaljert plan.

3.5

Termisk energiutveksling mellom byggene

En varmepumpeløsning med geotermiske energibrønner vil gi termisk utveksling mellom
byggene ved at bygg med varmeoverskudd kan bidra til oppvarmingen i bygg med
varmeunderskudd både på døgnbasis og over sesongen ved lagring av overskuddsvarme i
grunnen.
Leietakerne Statkraft og PGS har i dag store varmeoverskudd fra kjøling av datasentre. I 2016
ble det installert varmepumper i Lilleakerveien 6 a-d (Statkraft) med en samlet kapasitet på
250 kW for å kunne utnytte samtidig kjøle- og varmebehov. Varmepumpene bidrar til
datakjøling og leverer varme inn på retur på fjernvarmenettet. Så lenge returtemperaturen på
sekundærsiden er tilstrekkelig lav, vil varmepumpene bidra. Den reduserte kjøle- og
varmeeffekten fra kjøpt fjernvarme og fjernkjøling kan sees på energimålinger fra 2017.
Samme løsning planlegges i Lilleakerveien 4c (PGS) og installeres sannsynligvis i 2018.
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3.6 Varighetsdiagram for eksisterende bygningsmasse
Figur 9 og Figur 10 viser varighetsdiagrammer fra Oslofjord Varme, dvs. makseffekter [kW]
fordelt fra høyeste til laveste uttak over årets timer. Effektene er samlet for eksisterende bygg
som benytter fjernvarme og fjernkulde, totalt ca. 130 000 m2.

Varighetskurve Varme (2016, OSFV)
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Figur 9 Varighetsdiagram fjernvarme for Mustad Eiendom eksisterende bygg. Kilde: Oslofjord Varme

Varighetskurve Kjøling (2016, OSFV)
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Figur 10 Varighetsdiagram fjernkjøling for Mustad Eiendom eksisterende bygg. Kilde: Oslofjord Varme
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I vedlegg 1 finnes varighetsdiagram 2016 for alle eksisterende bygg med installert fjernvarme
og fjernkulde hentet fra energioppfølgingssystemet, Energinet. Maksverdiene korresponderer
med varighetsdiagrammene fra Oslofjord Varme AS. Varighetsdiagrammene viser at flere
bygg har et betydelig potensial for effektreduksjon ved effektregulering eller potensielle
termiske korttidslager eller tidsforskjøvet termisk produksjon. Bygg med høy effekt og lav
varighet i timer har størst potensial for effektreduksjon (spisse varighetsdiagram).

Tabell 4. Maks effekt behov av fjernvarme og fjernkulde hentet fra Energinet

Maksbehov 2016 – Fra Energinet
Lilleakerveien 4c
Lilleakerveien 4e
Lilleakerveien 4 a-d
Lilleakerveien 8
Lilleakerveien 14
Lilleakerveien 16 og Mustad vei 1
Lilleakerveien 20
Lilleakerveien 22
SUM (avrundet)

Fjernvarme Fjernkjøling
[kW]
[kW]
470
400
360
280
1390
1140
520
280
142
100
1410
1850
570
140
740
170
5 600
4 400

3.7 Simulering – fremtidig energiforsyning
Det er gjort en simulering i programmet IDA-ICE av fremtidig effektbehov ved fullt utbygd areal
på ca. 300 000 m2. Hensikten er å vise hvor få timer maks effektbehov oppstår og hvilket
potensial man har for besparelser med effektregulering og/eller effektlagring (akkumulatorer).
De simulerte verdiene for effekt varme og kulde er høyere enn summen av målte verdier og
beregnede verdier til nye bygg gitt i Tabell 2. Sannheten ligger sannsynligvis ett sted imellom.
Alle nye og rehabiliterte bygg fra nå av vil ha passivhusstandard eller bedre. og
varmeutveksling skjer mellom byggene. I beregningene er det derfor forutsatt at alle bygg har
passivhusstandard.
Inputverdiene er basert på NS3031, men for å redusere varme- og kjøleeffektene ble følgende
endringer gjort:
•
•
•

tilluftstemperatur på ventilasjonsluften på 19°C
temperaturvariasjon innendørs mellom 21 – 24°C før romvarme og romkjøling slår inn
gradvis økning i luftmengde fra 04:30 – 06:00 på ukedager

Resultatene vises i Figur 11.
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Figur 11. Varighetsdiagram fra IDA-ICE simulering, levert fjernvarme (FV) og levert fjernkjøling (FK). Makseffekter
(FV/FK) på ca. 14 MW og 9,5 MW. Antall timer med varmeeffekt over 10 MW er på ca. 40 timer (FV). Antall timer
med varmeeffekt over 6 MW er på ca. 20 timer (FK). Totalt areal bygningsmasse ca. 300 000 m 2.

Simuleringene tar ikke hensyn til samtidighet som i praksis vil skje for den samlede
bygningsmassens termiske behov. En må derfor hensynta en samtidighetsfaktor lavere enn 1.
Med utgangspunkt i maksimale effektbehov i Figur 11 får ulike samtidighetsfaktorer
konsekvens gitt i Tabell 5.
Tabell 5. Maks effektbehov av fjernvarme og fjernkulde avhengig av samtidighet

Samtidighetsfaktor Maks effektbehov
levert varme
100%
14 MW
90%
~12,5 MW
80%
~11 MW
70%
~10 MW

Maks effektbehov
levert kjøling
9,5 MW
~ 8,5 MW
~ 7,5 MW
~ 6,5 MW

Det er simulert effektbehov på to av de kaldeste og to av de varmeste dagene i året i IDA-ICE,
hhv. 2 ukedager i januar 2013 og juli 2013, ved dimensjonerende utetemperaturer.
De rette, horisontale linjene representerer en mulig effektreduksjon på hhv. 20% og 35%. Maks
effekt oppvarming 13,1 MW og maks effekt kjøling 9,5 MW.

Figur 12. Diagrammene viser simulert effektbehov utført i IDA-ICE, 2 ukedager i januar 2013 og juli 2013, ved
dimensjonerende utetemperaturer. De rette, horisontale linjene representerer topplastreduksjon på hhv. 20% og
35%. Maks effekt oppvarming 13,1 MW og maks effekt kjøling 9,5 MW.

I avsnitt 3.10.3 er det vist hvor stor den økonomisk gevinsten ved å redusere effekttoppene
(«peak shaving») ved å redusere effekttoppene.

24

3.8 Effektreduserende tiltak
Som et av de kanskje mest kostnadseffektive tiltak som regel gir redusert effektbehov er å
gjennomgå eksisterende bygg, kartlegge og identifisere energieffektivisering av drift og bygge
om varme- og kjøleanlegg til mengderegulering. Termiske systemer er trege, slik at andre
typiske grep vil være å strukturere driftstider evt. innføre effekttak på SD-anlegget på
eksempelvis varmtvannsoppvarming, gatevarme, ventilasjon, osv. og på den måten utnytte
lastforskyvning.

Termisk lastforskyvning vil også kunne innebære å kunne lade opp et termisk lager i periode
med lav last, for senere å utlade lageret ved høylast perioder. På denne måten reduserer en
det momentane behovet for å forsyne ekstern termisk energi ved høylastperioder. Termisk
lager kan være i form av akkumuleringstanker med vann, «phase change» - materialer (PCM),
balansert geotermisk energilager eventuelt utnyttelse av termisk tung bygningsmasse som
f.eks. betong.
Store vanntanker som akkumulerer kjøling eller varme under lavlastperioder vil være av de
mest kommersielt tilgjengelige løsningene. For en slik løsning vil det være gunstig å kunne
lade med over- eller undertemperatur, avhengig om det er for dekking av varme eller
kjølebehov. På denne måten kan en øke kapasiteten til det termiske lageret. Formfaktoren
mellom diameter og høyde er viktig å hensynta, slik at en oppnår en god temperatursjiktning
og dermed høyt ytelse.

Figur 13. Akkumuleringstank ved Akershus Energipark blir bl.a. benyttet til å ta effekttopper. Volumet på tanken er
om lag 1200 m3 vann.

Akershus Energi har etablert sin energipark på Lillestrøm. Her er det installert 13.000 m²
solfangere og en lagertank på 1200 m3 vann. Energiparken leverer ca. 80 GWh/år, og
lagertanken har kapasitet til kunne levere ca. 10 MW i 3 timer. Lageret brukes til utjevning av
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effekttopper og fungerer som døgnlager for solvarme om sommeren. Driftserfaringer viser at
det hadde vært ønskelig med et større varmelager.1

Figur 14. Fakta om akkumulatortank hos Akershus Energipark.

Figur 15. Grovkostnader på akkumulatortanker - kostnad mot tankvolum, anno 2007.

Ett eksempel på tankstørrelse:
En 100 m3 kan avgi en effekt i størrelsesorden 2,8 MW over 1 time, eller 1,4 MW over 2 timer,
Denne tanken kan ha ulik geometri, men legger man følgende forutsetninger legges til grunn,
får tanken en høyde på ca. 6,6 meter:

1

Muntlig informasjon fra Frank Sagvik, daglig leder Akershus Energi Varme AS.
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•
•
•

Høyde/diameter forhold på 1,5 (normalt størrelsesforhold for større
akkumulatortanker). Erfaring viser at dette forholdet fungere godt ned til 0,8.
1 meter separasjonslager mellom varmt og kaldt vann, med andre ord ubrukbart til
effektforsyning.
ΔT mellom kald og varm side på 30°C. Dette betyr at det enten må være dimensjonert
høy temperaturdifferanse mellom tur og retur, eller at akkumulatortank kan lades med
enten med overtemperatur (varme) eller undertemperatur (kjøling).

Figur 16. Energilager i akkumulatortank avhengig av den ΔT som utnyttes. Pga. temperatursjiktning i tanken ansees
omlag 90% av energien å kunne utnyttes.

I en nylig utkommet rapport fra det norske FoU-prosjektet FlexElTerm, konkluderes det med
at varmelagertanker vil kunne konkurrere i pris med el-kjel i et fjernvarmeanlegg. 2

Phase Change Materials (PCM) utnytter energien knyttet til overgangen mellom fast og
flytende fase. Det finnes mange ulke typer av PCM som kan benyttes avhengig av ved hvilken
temperatur en ønsker å lagre varme. PCM kan også anvendes i kjøleprosesser. Det mest
nærliggende utnyttelsen av faseovergang for kjøling er mellom fast og flytende fase for vann.
For bruk av vann til å dekke effekttopper vil hastighet og kapasitet til å smelte is være
dimensjonerende parametere. Lageret må også dimensjoneres opp mot tilgjengelig
kjølekapasitet for ladeperiode (akkumulering av is).

2

FlexElTerm; Fleksibelt samspill mellom kraft og termiske energi i framtidens smarte energisystem

27

Figur 17. Eksempel av isakkumuleringsenhet fra samme produsent som Aspelin Ramm har installert i Mathallen
(Oslo), Baltimore Aircoil.

Aspelin Ramm installerte i 2014 en isakkumuleringstank i Mathallen i Oslo, for å unngå
overdimensjonering av kjølemaskiner. Is produseres på natten og bidrar til å dekke deler av
de høye kjølelastene på dagtid om sommeren. Den bidrar også til å forlenge
frikjølingssesongen fra energibrønner om våren og høsten. Totalkostnaden for installert 420
kWh isakkumulator, med 200 kW kjøleveksler, ble tilbudt for om lag 900 000 NOK eks.mva.
Det er god erfaring med drift av kjølelageret.

3.9 Energiutveksling mellom byggene
I 2016 ble det installert en varmepumpe i Lilleakerveien 6 a-d (Statkraft) for å kunne utnytte
samtidige kjøle- og varmebehov i bygg. Den reduserte kjøle- og varmeeffekten fra kjøpt
fjernvarme og fjernkjøling kan sees på energimålinger fra 2017. Samme løsning planlegges i
Lilleakerveien 4c (PGS) og installeres sannsynligvis i 2017/18. Foreløpig er det planlagt at
varmepumpene skal levere internt i byggene de er installert, men varmepumpa i Lilleakerveien
6 a-d kan også levere til nybygget i Lilleakerveien 4F. Dette er selvstendige prosjekter som er
iverksatt parallelt med konseptutredningen og behandles ikke videre.

3.10 LCC-analyse
Det er utført en analyse av livssykluskostnader (Life Cycle Cost - LCC) på de alternative
løsninger for termisk energiforsyning. Livssykluskostnader er summen av investeringskostnad
og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i bruksfasen av et bygg eller
anlegg, fratrukket restverdi ved avhending.
Formålet med en slik analyse er å kunne se de samlede kostnadene gjennom livsløpet til det
termiske forsyningssystemet med en trinnvis utbygging, fordelt på 4 faser. De sentrale
forutsetningene for analysen er gitt i 3.10.1.

3.10.1

Forutsetninger

I LCC analysen er det tatt utgangspunkt i totale varme- og kjølebehov, tilsvarende full
utbygging (år 2035):
Varmebehov:
Kjølebehov:

ca.15 GWh/år
ca. 4 GWh/år

Varmebehovet omfatter romoppvarming og ventilasjon samt varmt tappevann.
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Kjølebehov er komfortkjøling, dataromskjøling er utelatt.
For fjernvarme- og fjernkjølingsalternativet hentes all energi og effekt fra Oslofjord Varme. For
de andre alternativene dekkes 50% av effekten og 90 % av energien av grunnvarme eller
sjøvann.
Følgende andre forutsetninger er lagt til grunn for lønnsomhetsberegningene:
•
•
•
•
•

Vurderingene er gjort for en periode på 20 år
Kalkulasjonsrente 4 %
Teknisk/økonomisk levetid borebrønner 60 år
Teknisk/økonomisk levetid varmepumper 20 år
Teknisk/økonomisk levetid rør og sjøvannsinntak 30 år
Kommentar: selv om teknisk/økonomisk levetid settes til 20 år for varmepumpene og
60 år for borebrønnene, kan man oppleve at teknisk levetid kan både være kortere og
lenger for varmepumpene og betydelig lenger for borebrønnene.

•
•
•

Energibehov tilsvarende som oppgitt Tabell 2
Totalt utbygget areal ca. 318 000 m2
Utbyggingstakt i 4 faser (% av grad utbygd): 33% (2018), 51% (2021), 78% (2025) og
100 % (2035)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Datakjøling er ikke medtatt i beregningene
Investeringskostnader hentet fra Rock Energy, NVE-rapport («Kostnader i
energisektoren, 2, 2015») og Asplan Viak erfaringstall.
Fjernvarmepris: effekt: 520 [kr/kW pr år], energi: 0,40 [kr/kWh levert]
Fjernkjølepris: effekt: 625 [kr/kW pr år], energi: 0,495 [kr/kWh levert]
Elektrisitet (energiproduksjon): 520 [kr/kW pr år], energi: 0,47 [kr/kWh]
Prisøkning effekt (fjernvarme, fjernkjøling og elektrisitet) på 5% pr år
Prisreduksjon energi (fjernvarme, fjernkjøling og elektrisitet) på 2% pr år
Varmepumpe er antatt en COP faktor på 3
Kombinert maskindrift er antatt, kapasitet kjølemaskin antatt om lag tilsvarende
kapasitet i varmepumpedrift.
Drift og vedlikeholdskostnader basert på energimengde varmebehov:
o Alt 0 Oslofjords Varme:
0,05 [kr/kWh varmebehov]
o Alt 1 Sjøvann:
0,12 [kr/kWh varmebehov]
o Alt 2 Rock Energy:
0,08 [kr/kWh varmebehov]
o Alt 3 Grunnvarme 500 m:
0,08 [kr/kWh varmebehov]
Spisslast dekkes av hhv. fjernkjøling eller fjernvarme fra Oslofjord Varme, med 100%
effektdekning for alt 0. For de andre alternativene dekkes 50% av spisslast fra Oslofjord
varme.
Investering i spisslast for nybygg er ikke hensyntatt, disse kostnadene antas å være lik
for alle alternativene.
Kostnader på sekundærsiden i bygg er ikke medtatt.
Usikkerhet i investeringskostnadene tas inn i følsomhetsanalysen
Investeringskostnadene for Rock Energy er skalert opp lineært for brønnparken for å
kunne levere like mye energi som de andre alternativene.
o Dekning varmebehov 8,9 GWh -> 53 MNOK til brønner (fra tilsendt info fra Rock
Energy). Total kostnad estimert til 87,1 MNOK. Spisslast utelates med hensyn
til vurdering av andre alternativer, derfor benyttet totalkostnad 84 MNOK.
o Dekning varmebehov 15 GWh -> (53 MNOK/8,9 GWh)*15 GWh = 89 MNOK til
brønner. Antar at kun brønnrelatert kostnad øker. Totalkostnad blir følgelig: 89
MNOK + (84 – 53) MNOK = 120 MNOK
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3.10.2

Resultater

I resultatene presentert i kapittel 3.10.2 og kapittel 3.10.3 er, dersom annet ikke er spesifisert,
følgende økonomiske forutsetninger lagt til grunn:
•
•
•

Kalkulasjonsrente: 4%
Endring av pris på effekt (fjernvarme, fjernkjøling og elektrisitet): + 5% pr år
Endring av pris på energi (fjernvarme, fjernkjøling og elektrisitet): - 2% pr år

Estimat på endring av energipris med reduksjon på 2% pr år er litt i under kant av hvordan
elterminmarkedet (Nordpool) anslår hvordan elprisen utvikler seg mot 2020. Den anslåtte
verdien er noe lavere enn reduksjonen forventer, tatt i betraktning at dette er med et 20 års
perspektiv.
Endring av effektpris er i større grad en kvalifisert antagelse.
Tabell 6. Total investeringskostnad uten Enovatilskudd for full utbygging av de ulike alternativene.

Alternativ 0 – Oslofjord Varme
Alternativ 1 – Sjøvann
Alternativ 2 – Rock Energy
Alternativ 3 – Grunnvarme

Total investering
[MNOK]
10
43
120
66

Uten Enova-støtte
Figur 18. Resultat LCC analyse for 4 alternativer til termisk energiforsyning til Mustad Eiendom uten
Enovatilskudd. Kostnader er oppgitt som total kostnader livsløp (20 år) diskontert nåverdi, men skille mellom
årskostnader (rødt) og kapitalkostnader(blått).

Med de gitte forutsetningene har alternativ 1 med sjøvann den laveste totalkostnaden over
en analyseperiode på 20 år, ca. 181 mill.kr eks. mva. angitt i nåverdi. Alternativ 0 -
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Fjernvarme og alternativ 3 – Grunnvarme med grunne energibrønner ligger på hhv. ca.230
og 194 mill.kr. eks. mva.
Dyreste ut kommer alternativ 3 – Rock Energy med dype geotermiske brønner, som ligger på
om lag 242 mill.kr. Den høye investeringskostnaden er hovedgrunnen for dette utfallet.
I en konseptutredning vil dimensjoneringen og budsjetteringen være relativt grove. Det må
derfor påregnes usikkerhetsmarginer på 15-20%. Rangeringen innbyrdes mellom de
alternativene som kommer relativt likt ut, vil kunne endres. Dette vil kunne vurderes i Figur 19.

3.10.3

Følsomhetsanalyser

Det er utført følsomhetsanalyser basert installasjonskostnader, kalkulasjonsrente, energipris
og effektpris (elektrisitet, fjernvarme og fjernkjøling) samt varmebehov.
I følsomhetsvurderingen er endring i den gjennomsnittlige årskostnad vurdert. Årskostnaden
består av kapitalkostnader, driftskostnader samt energi- og effektkostnader for
energiforsyning. Med utgangspunkt i resultatene gjort i 3.10.2 ligger følgende årskostnader til
grunn. Disse kostnadene er ikke i uttrykt nåverdi til forskjell fra totalkostnader omtalt i 3.10.2:

Alternativ 0
– Oslofjord Varme
Alternativ 1
– Sjøvann
Alternativ 2
– Rock Energy
Alternativ 3
– Grunnvarme

Årskostnader
[MNOK/år]
18,6
14,6
19,2
15,6

Uten Enova-støtte

Figur 19. Følsomhet av årskostnader med hensyn på investeringskostnader.

For at alternativ 2 skal nærme seg tilsvarende årskostnader som for alternativ 0, må
årskostnadene reduseres med om lag 10-15%. Sjøvannsalternativet (alternativ 1) og
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Grunnvarme (alternativ 3) vil begge måtte ha en økning i investeringskostnader godt over 50%
for å ligge på kostnadsnivået til alternativ 0.

Uten Enova-støtte

Figur 20. Følsomhet av årskostnader med hensyn på kalkulasjonsrente.

Alternativene med lave investeringskostnader er mindre påvirket av økende rente (alt 0 og alt
1). Kalkulasjonsrenten må være langt over 10% for at alternativ 0 og alternativ 3 skal få like
høye årskostnader som alternativ 0. Alternativ 2 må ha en rente på under 3% for å ha lavere
kostnad enn alternativ 0.

Uten Enova-støtte

Figur 21. Følsomhet av årskostnader med hensyn på energipris. Fordi energiprisene er avhengig av hverandre vil
endring i elpris ha direkte påvirkning for prisendringer for fjernvarme og fjernkjøling. Fjernvarmeprisen ligger p.t
15% under elpris, mens fjernkjølepris ligger 5% over elpris (jf. tariffer til Oslofjord Varme).
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Fordi energiprisene er avhengig av hverandre vil endring i elpris ha direkte påvirkning for
prisendringer for fjernvarme og fjernkjøling. Fjernvarmeprisen ligger p.t 15% under elpris,
mens fjernkjølepris ligger 5% over elpris (jf. tariffer til Oslofjord Varme).
Alternativ 0 vil være alternativet med den høyeste totalkostnaden dersom elprisen holder seg
over 0,60 [kr/kWh]. Med lavere elpris vil alternativ 2 ha høyest årskostnad. Generelt vil endring
av elpris påvirke alternativ 0 i størst grad, da årskostnadene primært er relatert til drift og
energikostnader.

Uten Enova-støtte

Figur 22. Følsomhet av årskostnader med hensyn på varmebehov.

Alternativ 0 vil igjen være mest påvirket av endring i faktorer knyttet til energivolumet, her
varmebehovet. Med en økning i varmebehov på 20-25% vil forskjellen mellom alternativ 0 og
alternativ 2 være marginal.

A

Endring effektpris: 5 [% pr år]
Endring energipris: 0 [% pr år]
Uten Enovastøtte

B

Endring effektpris: 5 [% pr år]
Endring energipris: -2 [% pr år]
Uten Enovastøtte

C

Endring effektpris: 0 [% pr år]
Endring energipris: 0 [% pr år]
Uten Enovastøtte

Figur 23. Illustrasjon hvordan endring i energi - (kWh) og effektpris (kW) påvirker resultatet for de 4 alternativene.
For eksempel: Total kostnad (nåverdi) for Alternativ 0: 245 MNOK (A), 230 MNOK(B) og 188 MNOK (C). For
Alternativ 1: 188 MNOK (A) ,182 MNOK (B) og 148 MNOK (C).

Figur 23 viser at en årlig endring av effektpris vil ha betydelig påvirkning på totalkostnadene
for de ulike alternativene. Den innbyrdes rangeringen er upåvirket av mindre endringer i energi
og effektprisene.
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For Alternativ 0 vil en ref. Figur 23 kunne se følgende:
•
•

1% økning i effektpris gir ca. 11,5 MNOK økning i totalkostnad
1% reduksjon i energipris gir ca. 7,5 MNOK reduksjon i totalkostnad

For Alternativ 1 vil en ref. Figur 23 kunne se følgende:
•
•

1% økning i effektpris gir ca. 8 MNOK økning i totalkostnad
1% reduksjon i energipris gir ca. 3 MNOK reduksjon i totalkostnad

Siden Alternativ 1, 2 og 3 har samme kostnad på effektleddet, så vil Alternativ 2 og 3 påvirkes
tilsvarende som for Alternativ 1.
Endring i effektpris vil ha større påvirkning på totalkostnaden enn energiprisen for alle
alternativer. Alternativene 1, 2 og 3 vil være mindre påvirket av energipris (se Figur 21) enn
alternativ 0.

3.11 Vurdering og anbefaling
Basert på investerings- og følsomhetsanalysene anbefales Mustad Eiendom å vurdere videre
lokal termisk energiforsyning basert på sjøvann og grunnvarme med 500 meteres brønner i
kombinasjon med balansert energilager. Dette er to alternativer basert på kjent, velprøvd
teknologi. Det er usikkerheter i kalkylene for disse to alternativene, eksempelvis rundt praktiske
forhold som føringsveier for rør i gate, om det er mulig å legge rør i nedre del av Lysakerelva,
nødvendig areal til brønnplassering på området, osv. Derfor anbefales det å gå videre med to
alternativer for å skaffe mer nøyaktig beslutningsunderlag.
Effektivisering av energibruk har tradisjonelt vært viktig for eiendomsbransjen. Med stadig mer
energieffektive bygg og tekniske anlegg er vi nå i en situasjon der effekt (kW) utgjør en større
andel av samlet energikostnad enn energi (kWh). Uansett fremtidig termisk energiforsyning,
anbefales Mustad Eiendom å vurdere:
•
•

Effektregulering og effektlagring for å begrense effekttoppene varme og kulde
Mengderegulering i alle bygg for både varme- og kuldeanleggene for å kunne ta ut mer
effekt i rørnettet.
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4

LOKAL ELPRODUKSJON

4.1 Status, muligheter og utfordringer
Det kan være flere gode grunner til å øke lokal el-produksjon for Mustad Eiendom: redusert
klimafotavtrykk, profilering med synlige miljøtiltak samt eventuelt reduksjon av effektkjøp fra
nettet, særlig om man også velger å installere batterikapasitet. En viktig utfordring er også
knyttet til å utnytte mest mulig av elproduksjonen på området innenfor dagens regelverk for å
få oppnå lønnsomhet og integrere solcellene på en god arkitektonisk måte.
Mustad Eiendom installerer i disse dager et solcelleanlegg på taket av CC Vest. Anlegget
dekker et takareal på totalt ca. 2000 m2, har en effekt på ca. 370 kWp og med en beregnet
produksjon på ca. 370 000 kWh/år.
Dette kan være starten på en utvikling av elproduksjon på området, hvor plusshuset
Lilleakerveien 4F er neste steg. For plusshuset er det beregnet et nødvendig areal på totalt
ca. 2000 m2 solceller tak- og fasademonterte med en årsproduksjon på ca. 350 000 kWh/år.
Samlet potensial for solcelleproduksjon i Lysakerbyen og Granfos er grovt anslått til ca. 20 000
m2, tilsvarende en produksjon på drøyt 4 GWh/år inkludert anlegget på CC Vest og det nye
plusshuset, Lilleakerveien 4F. Dette utgjør ca. 13 % av dagens elforbruk på området.
Kraft-varmeproduksjon fra biogass basert på kloakk og matavfall på området kan være en
mulighet Mustad Eiendom kan vurdere på sikt. Dette vil gi en jevnere elproduksjon over året
enn solceller og gi mindre trafikkbelastning knyttet til avfallshåndtering. Plassering og evt.
risiko for lukt må utredes nærmere. En småskala utnyttelse av vannkraft fra Lysakerelva kan
være et synlig energitiltak. Vannkraft har historiske røtter på området, men selv et lite kraftverk
kan være vanskelig ift. vern av elva, fiskeinteresser, mm. Restene av et tidligere
vannkraftanlegg med dam og rør finnes ved brua ved hovedkontoret til Mustad Eiendom.
Større andel lokal fornybar elproduksjon vil kunne medføre til lavere klimagassutslipp.
Utslippsreduksjonen vil være avhengig av hvordan man betrakter utslipp fra el-produksjon som
forsynes via nettet. Legges norsk vannkraft til grunn vil reduksjonene være beskjedne. Men
velges nordisk el-miks til grunn, vil reduksjonene være betydningsfulle. I BREEAMsammenheng legges nordisk el-miks til grunn, altså en sammensetning av vannkraft, biokraft,
kjernekraft m.fl.
Det er ønskelig å kunne utnytte lokalt produsert elektrisitet mellom bygg på et område, enten
ved direkte utveksling avhengig av behov/produksjon, men også ved bruk av batterier til lagring
av overskuddsproduksjon.
Når det gjelder utnyttelse av elproduksjonen på området med energiutveksling mellom bygg,
er det pr i dag noen utfordringer og barrierer knyttet til organisering av interne nett
sammenlignet med offentlige nett som eies og drives av lokale nettselskap. Pågående
endringer i lover og forskrifter vil være avgjørende. Dette beskrives i de neste avsnittene. Pr. i
dag er ett alternativ er å dimensjonere elproduksjon til å være mindre enn forbruket om
sommeren slik man har gjort på CC Vest, se kap. 4.3.

4.2 Lønnsomhet ved utveksling av strøm mot nettet
Overskuddselektrisitet som produseres på et bygg selges i dag vanligvis til nettet til spotpris
(Nordpool). Pr i dag er prisen på ca. 25 øre/kWh. Ved kjøp av el tilbake fra nettet må man i
tillegg til spotprisen betale nettleie og avgifter, noe som til sammen ofte tilsvarer en strømpris
på ca. 80 – 100 øre/kWh. Best lønnsomhet oppnås derfor når man benytter egenprodusert
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elektrisitet selv, og dermed reduserer behovet for innkjøp av el. En slik tilpasning kan innebære
at man ikke benytter alt tilgjengelig tak- og fasadeareal egnet for solceller.

Figur 24 viser salgspris (øre/kWh) levert til nettet for lokal kraftprodusent (eks. solcelleanlegg) som utveksler strøm
i målepunkt mot netteier og strømkostnad kjøpt fra nettet.

4.3 Solcelleanlegget på CC Vest
Asplan Viak gjennomførte en mulighetsstudie av solcelleanlegget på CC Vest. Produksjon av
solstrøm er liten i forhold til totalt elforbruk. Med et totalt elforbruk på ca. 7 GWh per år utgjør
solarandelen kun ca. 5 %. Dette medfører at all produsert solstrøm kan avsettes internt på
bygget, dvs. det vil ikke være behov for eksport eller lagring av solstrøm. Maksimal effekt som
solcelleanlegget kan produsere om sommeren vil alltid være lavere en forbruket.
Figur 25 viser det daglige behovet for elektrisitet i en måned i perioden 31.01.2015 01.03.2015. I februar og mars er elproduksjonen fra solceller lav. Perioden er likevel relevant
da energibruken på et kjøpesenter er relativt lik over året. Behovet for kjøling øker når solcelle
produksjonen er høyest.

Figur 25: Forbruk av elektrisitet for CC Vest, daglige verdier i perioden 31.01.2015-01.03.2015.
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4.4 Fremtidens kraftsystem
Fremtidens kraftsystem innebærer et omfattende samspill mellom mange teknologier og
aktører.

Figur 26 Illustrasjon av fremtidens kraftsystem med automatisert styring og digitalisering samt høy integrasjon
mellom forbruk og produksjon. (Kilde. Ukjent)

Fremtidens kraftsystem vil bestå av en større andel ikke-regulerbar fornybar energiproduksjon.
Når bygningsmassen etter hvert får lavere oppvarmingsbehov og mindre følsom for lav
utetemperatur, vil belastningen på nettet bli mer preget av el-spesifikt forbruk slik som lys,
ventilasjon, husholdningsprodukter, elbillader osv. med høy makseffekt og hurtige
effektvariasjoner. Særlig vil en stor utbredelse av el-kjøretøy bidra til dette.

Figur 27 Illustrasjoner for normalt forbruk over tid sammenlignet med effekttopper som oppstår ved bruk av
induksjonstopper, lading til elbiler og diverse annet variabelt forbruk. (Kilde: ukjent)

Denne endringen i forbruksmønster medfører igjen utfordringer for de som skal eie og drifte
distribusjonsnettet.
Plusskundeordningen og innføringen av AMS-ordningen, se kap. 4.5.1, vil kunne åpne for nye
muligheter.
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Noen såkalte tredjepartsaktører allerede etablert seg med energitjenester. Noen slike vil få
såkalt aggregatorfunksjoner, som vil si at man ved hjelp av kraftige IKT-verktøy kan styre store
antall el-forbrukere, og dermed kunne delta i et marked for balansekraft, noe som hittil i praksis
har vært en arena for kraftprodusenter. Et mikrogrid-anlegg for Lysakerbyen og Granfos vil
kunne gjøre området interessant for slike aggregator-aktører, og med det kunne gi grunnlag
for kostnadsreduksjoner på innkjøpt elektrisitet.

Figur 28 Tradisjonelt sikringsskap som skal utstyres med AMS måler, samt prinsippskisse for hvordan 3.
partsaktører kan hente ut data fra forbrukere og benytte i sin forretningsmodell (etter avtale med anleggseier). Kilde:
NVE

I fremtiden forventer man økt press på nettselskapenes effektivitet og kostnader. Dette vil i
første rekke skje gjennom NVEs forvaltning av regelverket for nettselskap som naturlige
monopolaktører. Dette, sammen med økt produksjon av uregulerbar kraft, slik som vind- og
solkraft, vil kunne føre til økte priser på elektrisk effekt.
NVE har de siste par årene jobbet aktivt med utforming av regelverk for en fremtidig
effektprising (inngår som del av nettleien for kraft). Tariffene vil sannsynligvis utformes slik at
de i størst mulig grad bidrar til effektiv utnyttelse av nettet som allerede er bygget, og samtidig
bidrar til at riktige investeringer i både strømnett, forbruk, produksjon og alternativer til strøm
blir gjennomført.
En endring i effekttariffene vil trolig på sikt medføre bedre lønnsomhet i tiltak for effektutjevning
på forbrukersiden, avhengig av hvor stor denne prisendring vil være.

4.5 Dagens lovverk
For Mustad Eiendom vil det være formålstjenlig å kunne utnytte solstrøm fra et bygg i andre
bygg. Dette krever imidlertid adgang til egne nettforbindelser mellom byggene, eller at man en
eller annen måte får adgang til utnytte egenprodusert el på eget området via offentlig nett,uten da å bli belastet for fulle nettkostnader. Nedenfor gis en kort beskrivelse av lover og
forskrifter som pr i dag begrenser slike muligheter.
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4.5.1

AMS-forskriften

«Forskrift om kraftomsetning og nettjenester», også kalt AMS-forskriften3 innebærer at alle
nettselskapet innen 1. januar 2019 skal ha installert AMS i alle målepunkt i sitt
konsesjonsområde. Forskriften skal sikre at kraftleverandører gis tilgang til overføringsnettet
og legge til rette for at sluttbrukere på en enkel måte kan bytte kraftleverandør. På NVEs
nettsider finnes det et kart med oversikt over status for utrulling av AMS-målere i Norge4.

4.5.2

Omsetningskonsesjon

Energilovforskriften sier at alle enheter som omsetter elektrisk energi eller som kan stå i en
eller annen form for monopolsituasjon, må ha omsetningskonsesjon. Dette betyr altså at all
form for omsetning av elektrisitet er konsesjonspliktig. Unntak finnes for plusskunder (re.
Plusskundeordningen) og elbillading (NVE varsler om at denne kan bli konsesjonspliktig i
fremtiden). I tillegg er det slik at NVE på generell basis har anledning til å vurdere at virksomhet
av et visst omfang kan være konsesjonspliktig.

4.5.3

Anleggskonsesjon

Kravet til anleggskonsesjon reguleres av Energilovsforskriften §3-15. Konsekvensen av denne
bestemmelsen er at også lavspent nett (< 1000V) er konsesjonspliktig fra 2010. Unntakene er:
-

Kundespesifikke anlegg som har samme eier og bruker. Eksempel på dette kan være
el-nett på fabrikkområder og i næringsparker.
Fordelingsnett som er bygget for å levere kraft til lokalt forbruk (i praksis gårdsanlegg)
Tiltak kan ved enkeltvedtak unntas konsesjonsplikt, men vanskelig å få gjennomslag
iht. dagens forvaltningspraksis.

Det bør vurderes om bygg som har samme eier kan falle inn under bestemmelsen om
kundespesifikke anlegg.
Om det skulle være aktuelt å få konsesjon vil man i tilfelle få status som nettkonsesjonær, dvs.
at man blir å betrakte som et nettselskap. Med dette følger det en rekke plikter og kostnader
som vi per i dag mener at en eiendomsutvikler / utbygger ikke er tjent med å ha. Dette bør i så
fall inngå som en del av en overordnet forretningsplan for selskapet, da det krever ressurser
og kompetanse som vanligvis ikke naturlig er til stede i eiendomsselskaper.

4.5.4

Plusskundeordningen

Kraftprodusenter må normalt tilfredsstille en del konsesjonskrav forn å kunne levere til nettet.
Siden disse kravene oppfattes å være urimelige for eiere av solcelleanlegg, har NVE etablert
den såkalte plusskundeordningen. Denne gir anledning for eiere av solcelleanlegg å levere
overskuddsproduksjon til nettet.

3 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-301#KAPITTEL_4
4 http://gis3.nve.no/link/?link=ams
5 http://lovdata.no/forskrift/1990-12-07-959/§3-1
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Plusskundeordningen kjennetegnes ved at:
-

Solcelleanlegget kan maksimalt
levere 100 kW (kWp) til nettet (nytt
1/1/2017).

-

Overskuddsproduksjon
vanligvis blitt kjøpt
nettselskap.

-

Plusskunden slipper å betale andre
tariffledd for innmating av kraft.

-

Ordningen er frivillig, hvilket f.eks.
betyr at et nettselskap kan si nei til
Solcelleprodusenter som ønsker å bli
plusskunder.
Solcelleprodusenten
må da finne en strømleverandør som
både kan levere strøm, og kjøpe
overskuddsproduksjon tilbake.

-

Plusskundeordningen innebærer at
selger oppnår normalt spot pris verdi
på slik overskuddsproduksjon.

har hittil
av lokalt

De grønne pilene på figuren nedenfor viser
flyten av kraft.
Figur 29: Prinsipp for plusskunde

4.6 Mulige løsninger på områdenivå
Mikrogrid
En mulig løsning for områder som vil fordele solstrøm fra et fellesanlegg på flere bygninger
(målepunkter) kunne være å etablere sitt eget nett (mikrogrid) mellom byggene innenfor et
målepunkt.
For å kunne utnytte lokalt produsert elektrisitet, vil det være behov for et distribusjonssystem
som kan fordele energien til ulike brukere etter behov og tilgjengelighet. Organisering av et
avgrenset område i et mikrogrid kan være aktuelt noen steder, men krever i utgangspunktet
omsetningskonsesjon, anleggskonsesjon (nett) og diverse andre tillatelser.
For en slik løsning må drift og eierskap organiseres internt, for eksempel i et eget selskap (AS),
og grensesnittet mot lokalt nettselskap (områdekonsesjonær) må defineres klart. Alternativt
kan det inngås samarbeid med en ekstern leverandør som ivaretar dette.
Utvidet plusskundeordning
Plusskundeordningen som finnes i dag er under revisjon. Det er mulig å se for seg at en utvidet
plusskundeordning vil kunne velge å ta hensyn til en utvidet definisjon av boligselskap som
også omfatter boligsameier eller grupper av bygg som naturlig ligger geografisk samlet, som
en plusskunde. En slik løsning ville kreve en endring i lovverket.
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En slik løsning ville også kreve at boligsameiet klarer å organisere sin elproduksjon bak ett
felles målepunkt i nettet der eksport og import av kraft kunne avregnes mot nettselskapet.
Dette reiser igjen nye spørsmål rundt det monopolet som ville oppstå «bak» målepunktet mot
netteier, og hvilke tariffstrukturer og organisasjonsmodeller som vil kunne håndtere dette.
Avtale med 3. partsaktør
En utbygger eller boligeier kan på selvstendig grunnlag inngå avtale med en hvilken som helst
3. partsleverandør av energitjenester. For salg av overskuddselektrisitet er det noen aktører
som pr i dag tilbyr kjøp av denne til høyere pris enn det som tilbys fra nettselskapet (spotpris).
I dag finnes noen slike aktører i Norge:
Otovo jobber i første rekke mot privatmarkedet og mindre solcelleanlegg på bolighus hvor
overskuddsproduksjon fra plusskunder med solcelleanlegg kjøpes for 80 øre/kWh inntil 5000
kWh/år. For mer informasjon om dette, se https://www.otovo.no/nabostrom.
Det samme gjør Smart Energi hvor overskuddsproduksjon fra plusskunder med solcelleanlegg
kjøpes for 80 øre/kWh inntil 5000 kWh/år. For mer informasjon, se
http://www.smartenergi.com/.
LOS sin forretningsmodell går ut på å samle mange små produksjonsenheter (aggregere) for
å kunne tilby en stor totalkapasitet inn i det nordiske kraftmarkedet (minstekrav på 10 MW).
LOS jobber mot bedriftsmarkedet og kan tilby løsninger til større anlegg enn 5000 kWh/år som
er begrensende hos flere av de andre aktørene. LOS eies av Agder Energi og deres produkter
er sammensatt av informasjon fra kraftmarkedet, netteier, kraftprodusenter samt informasjon
om klima (verprognoser) og energiforbruk. Se http://www.losenergy.com for mer info.
Innen 2018 vil det trolig finnes flere internasjonale aktører som kan kjøpe, installere, drifte og
handle med fornybar energi på lokalt plan, også i Norge. Store internasjonale konsern som
Amazon og Google jobber for tiden med dette.
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4.7 Effektstyring
Nettkostnadene er sammensatt av en
energikomponent
(kr/kWh)
og
en
effektkomponent(kr/kW).
Effektkomponenten knytter seg ofte til den
høyeste effekt som er hentet ut fra nettet
pr måned.
Som tidligere nevnt forventes det at
prisen på elektrisk effekt, altså den ene
komponenten i nettleien, vil øke relativt
mye mer enn selve kraftprisen i tiden
fremover. De fleste nettselskaper opererer
med ulike effektledd gjennom året.
Effektprisen er høyest i de kaldeste
periodene (desember og januar) og er
lavest sommerstid. Dette medfører at det
trolig blir stadig viktigere å kutte/utjevne
effekttoppene.
Nedenfor er det gjengitt en analyse
gjennomført for å se på kostnadsfordelingen mellom effekt og kraftpris
samt mulige kostnadsreduksjoner man
kan oppnå ved å redusere maksimalt
effektbehov. Analysen er utført for en
bygningsmasse på 90 000 m2 BRA bolig,
kontor og næring.
Figur 20 viser totalkostnader for innkjøp
av strøm. Det er tatt utgangspunkt i elbehovet for alminnelig forbruk (lys, utstyr
etc.) samt elbehovet for et varmeanlegg
der en varme-pumpe med sjøvann som
varmekilde brukes som grunnlast og
topplasten tas med en el-kjel.
Effektbehovet er hentet fra en simulering Figur 30 Samlet el-kostnad for nettleie og energipris for
med IDA ICE, og maksimalt effektbehov er scenario A og B. Forbruksavgift og energifondet er en del av
kraftprisen. Nederste diagram viser ekvivalent pris over året,
2,8 MW.
der både effekt- og energipris er med.

I både scenario A og B er det tatt
utgangspunkt i en kraftpris på 21 øre/kWh gjennom hele året. I scenario A er det valgt et
effektledd på dagens prisnivå.
I scenario B er effektleddet i nettleien multiplisert med en faktor 3 i forhold til dagens
priser i scenario A, resten er likt.
Som det fremgår av diagrammet vil en slik økning av effektleddet medføre at
nettkostnadene blir den dominerende delen av de totale strømkostnader. De totale
årlige strømkostnadene vil være 2,9 mill.kr. i scenario A og 5,0 mill.kr. i scenario B.
Det nederste diagrammet viser en ekvivalent elpris fordelt over året der både effekt- og
energipris er inkludert. Diagrammet viser at nettkostnaden utgjør en betydelig andel av den
totale elkostnaden, og da særlig i de kalde perioder når kraftnettet er sterkt belastet og
effektleddet er høyest.
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Dette eksempelet viser at med de gitte forutsetningene vil totale strømkostnader øke med ca.
2,1 mill kr pr år tilsvarende ca. 72%, dersom effektleddet i nettleien tredobles. Basert på en
slik analyse er det mulig å se for seg at man kan oppnå god lønnsomhet i å investere i
størrelsesorden 5-10 mill. kr. i effektreduserende tiltak. Dette kan være akkumulatortanker og
økt varmepumpekapasitet, eller styringssystemer, egenproduksjon av strøm, batterikapasitet
og styringssystemer for lastforskyvning.

4.7.1

Effektstyring via SD anlegg

Eksisterende SD-anlegg har muligheter til å styre inn og utkobling av ulike effekter.
Det enkleste formen for effektstyring er å sørge for at starttidspunkt om morgenen av tekniske
installasjoner ikke skjer på likt i ett bygg eller på et område. Men det ligger også muligheter til
å styre effekttoppene ved å definere hva slags laster som gis prioritet og hvilke som kan bobles
ut i kortere perioder. Typiske laster som kan kobles ut noen minutter er varmtvannsberedere,
varmekabler i gulv, elektrisk gatevarme, kjølemaskiner/varmepumper, m.fl.
Dette er tiltak som kan gjøres med den instrumenteringen man allerede har. De nødvendige
kostnader er sannsynligvis knyttet til programmering og til noe elektrotekniske arbeider i
eksisterende el-tavler.

4.7.2

Lagring av elektrisitet

I forbindelse med utnyttelse av fornybar energiproduksjon, er energilagring et stadig mer
aktuelt tema. Batteriteknologien har blitt bedre, ref. anvendelse til mobiltelefoner og kjøretøy,
kostnadene har falt de siste årene og utviklingen fortsetter.
Når det gjelder litium-ion-batterier, altså den dominerende batteriteknologien som benyttes i
el-biler, går den industrielle utviklingen svært raskt. Fra å ligge på et kostnadsnivå på over
1000 USD/kWh i lagringsevne, og dermed lite aktuell for bruk til stasjonære forhold, endres nå
bildet raskt. Figur 31 viser kostnads fallet de siste år.

Figur 31: Utvikling av batteripriser. Kilde: Bloomberg.

Batteriløsninger som brukes sammen med solcelleanlegg kan føre til større uavhengighet fra
el-nettet, bl.a. ved å kunne utnytte perioder med lave energipriser og redusere kostnader for
effektbruk. Batterier krever selvsagt plass. Med dagens relativt jevne kraftpriser over døgnet
vil neppe bruk av batterier være for å jevne ut el-forbruk være regningssvarende. Det anbefales
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imidlertid at Mustad Eiendom vurderer batterier når dette kostnadsbildet endrer seg og
solcelleutbyggingen blir vesentlig større enn i dag.

4.8 Oppsummering og anbefaling
Pr i dag kreves det omsetningskonsesjon og/eller anleggskonsesjon for å overføre lokalt
produsert elektrisitet mellom to ulike bygg (det finnes unntak dersom det er «kundespesifikke
anlegg»).
Å inneha egne konsesjoner for så små anlegg mener vi er lite hensiktsmessig for et
eiendomsselskap som Mustad Eiendom. Foruten å være krevende prosesser (søknad,
saksbehandling osv) utløser dette krav og plikter som nettselskapene har (rapportering,
gebyrplikt osv). Det jobbes med en utvidet plusskundeordning som vil ta høyde for
boligblokker, men det er foreløpig usikkert om denne vil inkludere sameier bestående av flere
bygg. Høringsutkast for denne endringen er ventet fra NVE i løpet av 2017.
Smart Grid teknologi gjør det mulig å ha bedre oversikt over forbruk og produksjon nå enn
tidligere. Dette gir også muligheter for styring og forskyvning av effekttopper som kan redusere
energikostnadene totalt sett for forbruker.
Nye kommersielle aktører kommer på banen med energitjenester som legger til rette for salg
av lokalt produsert strøm fra solceller, batterier og annen kapasitet (effekt). Disse aktørene
legger seg «utenpå» nettselskapets AMS-måler og innhenter data i sanntid direkte fra
forbruker. En aggregator (eksempelvis LOS Energy) jobber mot bedriftsmarkedet og samler
mange små anlegg for å kunne tilby en stor kapasitet (effekt) inn i de kortsiktige
kraftmarkedene. De neste par årene kommer store internasjonale selskaper til å entre disse
markedene, også i Norge (Microsoft, Amazon, Google osv). Det er grunn til å anta at markedet
for energitjenester vil se vesentlig annerledes ut om 3-5 år enn pr i dag.
Basert på eksisterende rammebetingelser og gjeldende regler og forskrifter samt forventninger
til fremtidig effektprising på el anbefales følgende:


-

-

Iverksette effektstyring via SD-anleggene på byggene. Dette er tiltak som sannsynligvis
er svært lønnsomme. Det enkleste er å unngå at alle tekniske installasjoner starter
samtidig om morgenen. Et annet tiltak som krever noe mer, er å innføre
effektbegrensninger. SD-anlegget vil da kunne koble ut laster i noen minutter til
effekttoppen er passert. Dette er laster som ikke gir vesentlige påvirkninger av f.eks.
inneklimaet ved å være utkoblet i noen minutter. Dette er tiltak som ansees som meget
lønnsomme.
Lokal elproduksjon, i første rekke solstrøm, bør inntil evt. endringer i lover og forskrifter
tilpasses/dimensjoneres iht. elbehovet pr bygg med det som formål å oppnå minst
mulig utveksling med nettet (høy selvforsyningsgrad). Dette vil redusere risikoen for å
måtte selge mye strøm til omkringliggende nett til lav pris og gi best lønnsomhet på kort
sikt og med dagens rammebetingelser.
Følge med i utviklingen av rammebetingelser (revidert plusskundeordning, muligheter
for mikrogrid, lovverk angående konsesjonsplikt osv.). Her kan det komme åpninger for
nabolag etter hvert.

Etter endringer i rammebetingelsene:
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-

Vurdere opprettelse av et mikrogrid for området selv eller i samarbeid med andre
aktører (eks. Smart Energi, LOS eller lignende).

-

Vurdere annen type elproduksjon enn solceller, eks biogass og mini vannkraft.

-

På sikt vurdere investering i batterikapasitet for lagring av egenprodusert strøm (lagring
på timesbasis og muligens døgn), både i stasjonære batterier og i kombinasjon med
lading av elbiler.
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5

PLUSSHUSET LILLEAKERVEIEN 4F

5.1 Om bygget og miljømål
Lilleakerveien 4F er det første bygget som skal utvikles på området. Bygget skal være et
energipositivt bygg med areal ca. 10 000 m2 BTA. Bygget vil være et forbildebygg innen
FutureBuilt www.futurebuilt.no . Bygget skal planlegges etter FutureBuilts plusshuskriterier.
Kriteriene innebærer et energioverskudd på 2 kWh/m2 og reduksjon i klimagassutslipp på 50%
ift. et referansebygg. Foreløpige planer er å bygge bygget i massivtre. Videre er BREEAM
Outstanding et uttalt mål.
Mustad Eiendom ønsker at de tekniske installasjonene skal være forenklede. Motivasjonen er
å spare investerings- og vedlikeholdskostnader samt å forenkle driften.
Bygget består av 7 plan over bakken pluss loft for tekniske installasjoner. Under bakken vil
det være 1-2 plan hvor energisentral for bygget og området kan plasseres samt
ventilasjonsaggregater for de nederste etasjene.

5.2 Arkitekturstrategi
Lund Hagem arkitekter AS har vært engasjert av Mustad Eiendom for utvikling av
skisseprosjekt for plusshuset i Lilleakerveien 4F.
Lund Hagem har sammen med Mustad Eiendom, rådgivende ingeniør byggeteknikk Bollinger
+ Grohman, rådgivende ingeniør massivtre Ola Øyen Silvinova AS og Energi- og Miljørådgiver
Asplan Viak vurdert flere bygningsalternativer. De ulike alternativene er vurderte former ut fra
form, sammenkobling med de andre byggene, byggbarhet, statikk, kostnader, dagslystilgang,
miljøkvaliteter, mulig energiproduksjon, mm.
Tomtens areal er på ca. 2.900 m² og det nye bygget er planlagt med ca. 10.000 m² BTA
kontorarealer. Dette vil kunne romme ca. 600 arbeidsplasser i tillegg til kantine og
møteromsfasiliteter. På bakkeplan planlegges det utadrettet virksomhet som kafe eller
restaurant (sambruk med kantinedrift). I tillegg vil det under bygget være mørke tekniske
arealer og parkering.
Det har vært gjort 4 alternative volumstudier. I alle studiene har det vært sett på bygg med
triangulære plan, da tomten er triangulær. Et av alternativene hadde tradisjonelle vertikale
fasader, mens de tre andre hadde skrå sørvestfasade. Forskjellig utforming av atrium og ytre
bygningsform utgjorde forskjellen i «skråalternativene». Det skal være stor grad av tilknytting
til eksisterende nabobygg. Dette kan være i form av åpne eller lukkede broer eller et
mellombygg som vil stenge offentlig gjennomgang på gateplan. Oslo kommune vil spille en
avgjørende rolle i mulighetene for valg av løsning opp mot nabobyggene.
Det ble valgt å jobbe videre med et av «skråalternativene». Bygningen forholder seg til
nabobyggenes form ved å videreføre eksisterende utkragings- og gesimslinjer, og den lener
seg tilbake fra elva og frigjør dermed sikten langs turveien og det blågrønne landskapet.
Arkitektur og orientering er utformet for å få mest mulig energihøsting av solceller. Den
bakoverlente, sørvestvendte fasaden og taket vil kles med solceller, og beplantning rundt
solcellene vil kjøle ned overflaten og bedre effekten av strømproduksjonen.
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Intensiv bruk av beplantning på bygningen vil også fungere som solskjerming foran
vindusglassene på sommeren og bidra positivt til overvannshåndtering og til å redusere den
såkalte «varmeøy effekten».
Høytsittende vinduer og god etasjehøyde vil øke dagslysmengden inn i rommet, og et stort
atrium med åpning mot nord vil bringe dagslys inn i midten av bygningen. Det skal vurderes
alternative glasstyper med høy isolasjonsevne, innebygget solskjerming og muligheter for
naturlig ventilering. Atriet skal også utforskes med tanke på å utnyttes i forbindelse med
ventilasjon og oppvarming/ kjøling.
En bygningskropp med minimum passivhusstandard med konstruksjon av tre skal gi et godt
termohydroskopisk inneklima og lav energibruk. Modulbasert massivtrekonstruksjon har et
meget lavt iboende CO₂ fotavtrykk.
Summen av disse grepene synliggjør Mustad Eiendoms høye ambisjoner ift. miljø- og energi.
Lilleakerveien 4F vil bli lett gjenkjennelig fra Lysaker stasjon og bygningen skal være en pilot
for den videre utviklingen av energi- og miljøsatsingen i Lilleakerområdet.

Figur 32: Plusshuset i Lilleakerveien 4F sett fra VNV med de eksisterende nabobyggene. Illustrasjon Lund Hagem
arkitekter

Bygget er planlagt med 7 etasjer over bakken med 1 eller to underetasjer.
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Figur 33: Plusshuset i Lilleakerveien 4F sett fra syd fra brua over til Lysaker stasjon. Illustrasjon Lund Hagem
arkitekter

Figur 34: Atrium plusshuset i Lilleakerveien 4F. Illustrasjon Lund Hagem arkitekter
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5.3 Ventilasjonskonsept
Bygget består av 7 plan over bakken pluss loft for tekniske installasjoner. Under bakken vil
det være 1-2 plan hvor energisentral for bygget og området kan plasseres samt
ventilasjonsaggregater for de nederste etasjene.
Ventilasjonskonseptet vil detaljeres utover i prosjekteringsfasene, men hovedprinsippet er at
bygget får to ulike tilførsler av ventilasjon; fra kjeller og teknisk loft.
Underetasjene med garderober, tekniske rom og adkomst til bygget, kantine, utadrettet
forretningsvirksomhet, evt. møterom, mm, vil betjenes med ventilasjon fra aggregater plassert
i kjeller. Hvorvidt 1-2 av de nederste kontoretasjen også forsynes herifra, vil vurderes senere.
For å redusere trykkfallet i ventilasjonskanalene, vil kontoretasjene betjenes av 3-4
ventilasjonsaggregater som forsyner etasjene vertikalt. Dette for å unngå færrest mulige
horisontale kanalstrekk. Cellekontorer og møterom forsynes fra nærmeste vertikale sjakt med
overstrømning til lokalet på utsiden. Avtrekkslufta ledes over til atrium. Brannhensyn vil
begrense antall etasjer hvor atriet kan være åpnet. I de øverste etasjene vil det etableres en
eller flere egne avtrekkssjakter.
Kontoretasjene får åpningsbare vinduer på alle tre fasader. Dette for å muliggjøre et hybrid
ventilasjonssystem og utnytte den termiske massen i massivtreet til nattkjøling.
Det mekaniske ventilasjonsanlegget dekker grunnventilasjonen for materialemisjoner og en
viss andel, typisk 50-70 %, av personbelastningen. Erfaringer fra andre kontorbygg er at
tilstedeværelsen er betydelig lavere enn 100 %. Toppventilasjon og nattkjøling skjer med
naturlig ventilasjon. På den måten spares investeringskostnader til tekniske anlegg, areal og
driftsenergi. I perioder med svært høye utetemperaturer er det mulig å kjøre
ventilasjonsanleggene med kjølt tilluft og høyere luftmengder med mindre energieffektiv drift
(høy SFP).

5.4 Tekniske løsninger
På dette stadium av prosjektet er ikke de tekniske løsningen detaljert ut over konseptnivå.
Det er forutsatt at:
•
•
•
•
•

Bygget får god daglystilgang og høyeffektiv LED belysning.
Både varme- og kuldedistribusjonen er mengderegulerte.
Bygget får vannbåren oppvarming med radiatorer sentralt plassert i hver etasje. Evt.
gulvvarme i inngangspartier og evt. våtrom.
Det planlegges kun kjøling av tilluft. Lokal kjøling i eventuelle datarom.
Bygget forsynes fortrinnsvis fra varmeoverskudd fra datakjøling i nabobyggene.
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Figur 35: Bildet viser hvor nybygget er tenkt (markert med grønt), og hvilke bygg som kan motta egenprodusert
elektrisitet, varme og kjøling (markert med rødt).

5.5 Energibehov
Det er gjennomført en forenklet Simienberegning basert på foreløpige arkitekttegninger og
lavere energibehov enn i passivhusstandarden for næringsbygg NS 3701. Videre er det utført
en energiberegning ift. FutureBuilts plusshuskriterier som gir vektet levert energi. Dette gir
grunnlaget for beregning av nødvendig solcelleareal som skal inkludere et overskudd på 2
kWh/m2 år
Tabell 7. Beregnet spesifikt energibehov med passivhusstandarden som utgangspunkt, for plusshuset og vektet
levert energibehov (VLE). Resultatet er et vektet levert energibehov på 33,6 kWh/m 2 år + 2 kWh/m2 og år i
overskudd må tillegges iht FutureBuilts plusshuskriterier.

Energibehov [kWh/m²]
Oppvarming (rom+ vent)

Tappevann
Vifter/pumper
Pumper

Belysning
Teknisk utstyr
Romkjøling
Ventilasjonskjøling
Totalt

Kontorbygning
PH

Kontorbygning
plusshus

20,0
5,0
9,4
0,0
13,0

12,0
5,0
7,0
0,0
10,0

9,4
0,0

7,0
0,0

56,7

41,0

VLE
Kommentarer
8,6 Fjernvarme
5,0
7,0
0,0
10,0
3,0 Fjernkjøling
0,0
33,6
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5.6 Strømproduksjon fra solceller
Med et vektet levert energibehov på 33,6 kWh/m2 og et nødvendig overskudd på 2 kWh/m2
ihht FutureBuilts plusshus kriterier, er et nødvendig areal beregnet til totalt ca. 2000 m 2
solceller tak- og fasademonterte: dette tilsvarer en årsproduksjon på minimum 350 000
kWh/år.
Da er det gjort følgende antakelser:
-

22 % virkningsgrad som på PH Kjørbo
Solcellene er dekket med snø fra 15. desember til 15. februar
tatt hensyn til kabling, trafo og tap av temperatur

Ved disse antakelsene er mulig solcelleproduksjon på Lilleakerveien 4F som følger:
Tabell 8 Spesifikk energiproduksjon for solceller med ulik orientering og 15 graders helning.

Alternativ
Sørvendt, 15o helning
Østvendt, 15o helning
Vestvendt, 15o helning

Elproduksjon (kWh/m2/år)
187
168
161

Tabell 8 og Figur 36 og Figur 37 viser årlig energiproduksjon for normale og høyeffektive
solceller montert med 15 grader helning. Andre helninger vil gi andre effekter.

Figur 36: Variasjon i produsert energi og effekt ved 15o helning og ulik orientering. Virkningsgrad 22 %.
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Figur 37: Variasjon i produsert energi og effekt ved 15o helning og ulik orientering. Virkningsgrad 18 %.

I dag domineres markedet av solceller av krystallinske solcellemoduler. Gjennomsnittlig
virkningsgrad er på ca. 14 – 16 %, mens de beste produktene på markedet, men samtidig
mest kostbare, kan ha en virkningsgrad på ca. 22 %. Krystallinske solceller deles i
polykrystallinske og monokrystallinske solceller. Monokrystallinske solceller er noe dyrere enn
de polykrystallinske, og krever mer energi i produksjonsprosessen. Samlet klimafotavtrykk for
monokrystallinske solceller er derfor noe høyere.
Sett i et miljøperspektiv har polykrystallinske solceller den fordelen at klimafotavtrykket og
prisen pr. W p er lavere enn for monokrystallinske solceller. Ulempen er at virkningsgraden, og
dermed energiytelsen per areal, er noe lavere.

5.6.1

Takmonterte solceller

For å oppnå høyest mulig el-produksjon per installert W p bør solcellemodulene i Oslo-området
monteres med ca. 40-45° helning mot sør. Denne utformingen medfører flere ulemper.
Avstanden mellom radene med solcellemoduler må være stor for å unngå skygge i måneder
når solen står lavt på himmelen. Dette medfører lav utnyttelse av tilgjengelig takareal og
dermed lav elproduksjon regnet i kWh/m2 takareal.
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Figur 38: Aerodynamisk montasjesystem med 20o helning mot sør på tak av Fornebu Senter (til venstre). Eksempel
på montasjesystem med øst-vest-orientering fra Powerhouse Kjørbo. Foto: P. Bernhard, Asplan Viak AS (til høyre).

Det finnes montasjesystemer med 10° og 20° helningsvinkel. Figur 38 (til venstre) viser
solcelleanlegget på Fornebu S med et montasjesystem fra Knubix GmbH med 20°
helningsvinkel og orientering mot sør. Alternativt kan det velges montasjesystemer hvor
solcellemodulene orienteres symmetrisk mot øst og vest. I tilfeller hvor anlegget skal
produsere mest mulig elektrisitet på et gitt takareal bør et øst-vest system vurderes. Figur 38
(til høyre) viser solcelleanlegget på Powerhouse Kjørbo som har blitt designet med et øst-vest
montasjesystem med 10o helning.
Montasjesystemer for skråtak
Det mest vanlige alternativet i dag er BAPV-systemer (Building Adapted Photovoltaic), dvs. at
solcellemodulene monteres på et tett tak. Det finnes løsninger for nesten alle vanlige
takkonstruksjoner/materialer. Figur 39 viser et typisk BAPV-anlegg montert på skråtak med
standard solcellemoduler og trapesblikk som tett tak.

Figur 39: eksempel på BAPV-anlegg på skråtak.

Alternativt til et BAPV-anlegg kan et solcelleanlegg også utformes som et bygningsintegrert
solcelleanlegg (Building Integrated Photovoltaic system, BIPV) heltaksystem.
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5.6.2

Fasadeintegrerte solceller

For solcellemoduler som installeres i fasaden er det krav om økt sikkerhet mot nedfall av glass.
Dette betyr at man benytter rammeløse moduler med laminert sikkerhetsglass. (Laminated
Safty Glas Modules). Normalt er virkningsgraden for solcellene som benyttes noe lavere dvs.
ca. 17-18%. Figur 40 viser et referanseprosjekt fra Ertex Solar med monokrystallinske solceller
med sikkerhetsglass montert i fasade.

Figur 40: Monokrystallinske solceller med sikkerhetsglass montert i fasade

Figur 41 EB-bygget i Drammen t.v. og Oseana kunst- og kultursenter med fasadeintegrerte solceller

5.6.3

Solceller i vindusglass

Om tak- og fasadearealet ikke er tilstrekkelig, er det mulig å benytte av såkalte semitranparente solcellemoduler. Dette betyr at krystallinske solceller montere i isolerglass..
Transparens kan dimensjoneres etter ønske for å oppfylle krav til dagslys. Figur 42 viser ulike
alternativer for semi-transparente solcellemoduler.
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Figur 42: Alternativer for semi-transparente solcellemoduler kilde: Ertex Solar

Figur 43 viser semi-transparente solcellemoduler som glassfasade og glasstak. U-verdien for
slike vinduer med solceller kan være på 0,5 W/m2K.

Figur 43: Semi-transparente solcellemoduler som glassfasade og glasstak.
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MARKEDSPOTENSIAL

Utviklingen av miljøvennlige bygg og fornybar energiproduksjon knyttet til bygg har de siste 510 år hatt en rivende utvikling. Det er liten grunn til å tro at utviklingen stopper opp. Så langt
har byggenæringen mest vært opptatt av enkeltbygg, men å løfte blikket fra enkeltbygg til
områder vil bli viktigere skal vi nå klimamålene. Dette bidrar konseptutredningstøtten fra Enova
til.
Ut over dette er trendene, slik Asplan Viak vurderer det, å ta i bruk materialer med lave
klimagassutslipp og forenklede teknisk installasjoner i bygg. Sett i lys av digitalisering og
utvikling av el-markedet vil produksjon av egen termisk og elektrisk energi, utveksling av
energioverskudd mellom bygg, energilagring og effektstyring bli viktige skritt for mer
miljøvennlige bygg og energiforsyning. Alt dette er aktuelle å ta i bruk og få demonstrert i
Lysakerbyen og Granfos - ett geografisk relativt lite område.
Markedspotensialet ansees som stort for teknologien hver for seg og flere av dem samlet.
Denne utredningen har vist mulighetene for et klimavennlig og energieffektivt for Lysakerbyen
og Granfos. Følgende temaer er utredet og vil bli vurdert i det videre arbeidet med planlegging
og gjennomføring av utviklingen av området:
-

-

Sjøvannsvarmepumpe
Ulike typer grunnvarmeteknologi
o Energibrønner 800 m
o Energibrønner 1500m
o Energibrønner 2000 m
o Kombinasjonsløsninger inkl. balansert varmelager
Energieffektive bygg, herunder Plusshus i Lilleakerveien 4F
Lokal elproduksjon med solceller med utvekling av strømoverskudd mellom bygg
Smart Grid / Mikrogrid

Disse punktene er alle viktige komponenter i utviklingen av fremtidige klimavennlige områder.
Enkeltteknologiene har stort markedspotensial både nasjonalt og internasjonalt. Innen
utnyttelse av grunnvarme og etablering av plusshus er norske aktører langt fremme. Likeledes
innen smart grid teknologi og eventuell etablering av mikrogrid er det norske kraftsystemet og
kraftmarkedet blant de fremste i verden. Digitaliseringen av kraftmarkedet vil i fremtiden legge
til rette for økt forbrukermakt i form av blant annet økt grad av lokal produsert elektrisitet og
muligheter for salt av denne.
Det er god grunn til å anta at kombinasjonsløsninger av de nevnte teknologiene vil kunne
utgjøre grunnsteinene i mange lokale energisystemer i fremtiden, både i urbane strøk, men og
i distriktene.
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SPREDNING,
KOMPETANSEFORMIDLING
KUNNSKAPSGENERERING

OG

-

Beskriv ev. involvering av norske teknologimiljø og utdanningsinstitusjoner
NGI har blitt involvert for kartlegging av geologien med formål om å borre ned
til 300 og 2000 m

-

Beskriv hvordan dere har spredd og planlagt å spre kunnskap og resultater fra
konseptutredningen.
Presentere funnene i konseptutredningen i frokostmøter og FutureBuiltdagene
Markedsføre funnene i konseptutregningen på Mustad og Asplan Viak sine
Facebook og evt. hjemmesider

-

Beskriv aktiviteter som dere har gjennomført som en del av konseptutredningen.
Inkludert spesialrådgivere innen massivtre og energirådgiver i planlegging av
nytt plusshus.
Innledet samtaler med konsesjonshaver i området og avklare hvordan vårt
termiske system kan fungere inn i eksisterende fjernvarmesystem
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RISIKO OG RISIKODEMPENDE TILTAK

De løsninger som er anbefalt i konseptutredningen er basert på velkjent og velprøvd teknologi.
Det kan likevel være at noen teknologier, spesielt for plusshuset, settes sammen på en ny
måte. Risikoen vurderes som liten.
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OPPSUMMERING

Konseptutredningen har gitt et godt grunnlag for videre utvikling av termisk og elektrisk
energiforsyning på området. Konseptutredningens konklusjoner og anbefalinger er avgjørende
for de valg Mustad Eiendom står overfor ved utvikling av Lysakerbyen og Granfos de
kommende 10-15 år. Det arbeides for tiden med en masterplan for området hvor
konseptutredningen vil være et viktig grunnlagsdokument.

VEDLEGG 1 - Varighetsdiagram basert på data hentet fra Energinet

Energinet er Energi Oppfølging Systemet (EOS) som Mustad Eiendom benytter for logging av
forbrukt varme og kjøling. Loggede data for 2016 er representert i figurene under. Dette utgjør
tilnærmet all bygningsmasse på østside av Lysakerelven, altså ikke medtatt Granfoss
næringspark (Vollsveien).
Oppsummert makseffekter målt via Energinet i 2016. Summering av disse maksverdiene
representerer ikke et maksimalt effektbehov, da de ikke alle oppstår ved samme tidspunkt.
Likevel gir det et bilde av størrelsesorden av effektbehov for den eksisterende
bygningsmassen i 2016.

Maksbehov 2016 – fra Energinet
Lilleakerveien 4c
Lilleakerveien 4e
Lilleakerveien 4 a-d
Lilleakerveien 8
Lilleakerveien 14
Lilleakerveien 16 og Mustad vei 1
Lilleakerveien 20
Lilleakerveien 22
SUM (avrundet)

Fjernvarme
Fjernkjøling
[kW]
[kW]
470
400
360
280
1390
1140
520
280
142
100
1410
1850
570
140
740
170
5 600
4 400

Varighetsdiagrammene viser at flere bygg har et betydelig potensial for effektreduksjon via
bl.a. regulering eller potensielle termiske korttidslager for peak shave eller tidsforskjøvet
termisk produksjon. Behov med høy effekt og lav varighet vil være hvor potensial for
effektreduksjon er høyest (spisse varighetsdiagram).

Figur 44. Varighetsdiagram, 2016 - Lilleakerveien 4c (PGS). Maksverdier Varme / Kjøling: 470 kW / 400 kW.

Figur 45. Varighetsdiagram, 2016 - Lilleakerveien 4e (Statkraft). Maksverdier Varme / Kjøling: 360 kW / 280 kW.

Figur 46. Varighetsdiagram, 2016 - Lilleakerveien 6 a-d (Statkraft). Maksverdier Varme / Kjøling: 1390 kW / 1140
kW.

Figur 47. Varighetsdiagram, 2016 - Lilleakerveien 8. Maksverdier Varme / Kjøling: 520 kW / 280 kW.

Figur 48. Varighetsdiagram, 2016 - Lilleakerveien 14. Maksverdier Varme / Kjøling: 142 kW / 100 kW.

Figur 49. Varighetsdiagram, 2016 - Lilleakerveien 16 og Mustad vei 1. Maksverdier Varme / Kjøling: 1410 kW /
1850 kW.

Figur 50. Varighetsdiagram, 2016 - Lilleakerveien 20 (Audi). Maksverdier Varme / Kjøling: 570 kW / 140 kW.

Figur 51. Varighetsdiagram, 2016 - Lilleakerveien 22 (VW). Maksverdier Varme / Kjøling: 740 kW / 170 kW.

