Sluttrapport
Konseptutredning for:
- Lokal energiproduksjon og samspill mellom
energirelaterte løsninger for bolig- og
næringseiendommer.
Nøsted AS
o Referansenummer 17 / 6433

EPOS Consulting

Innholdsfortegnelse
1

SAMMENDRAG ...................................................................................................................... 3
Bakgrunn
3
1.1 Gjennomføringsprosess
4
1.2 Veien videre
4
1.3 Organisering og involverte parter
6

2

SØKER .................................................................................................................................... 7
2.1 Om Nøsted AS og Nøsted Brygge
7

3

PROSJEKTET......................................................................................................................... 8
3.1 Planlagt hovedprosjekt
8
3.2 Konseptutredningsprosjektet
9
3.2.1 En sentral problemstilling
9
3.3 Konvensjonell standard
11
3.4 Antatt energiresultat for det endelige prosjektet
12
3.4.1 Innledning
12
3.4.2 Oppsummerte energiresultater:
12
3.4.3 Energibesparelser:
12
3.4.4 Effektreduksjon:
13
3.4.5 Måling, verifisering og dokumentasjon av resultater.
16
3.5 Avtaler
16

4

TEKNOLOGI ......................................................................................................................... 17
4.1 Teknologiidé.
17
4.2 Sjøvarme
17
4.3 Termisk lagring av energi.
18
4.4 Gatevarme/Snøtining
19
4.5 Kjøling
20
4.6 Sol
20
4.7 Elbillading og elektrifisering av transport
21
4.8 Elektrisk lagring av energi
22
4.9 Automasjon og styring
22
4.10 Overliggende Nett
23
4.11 Tredjeparts verifiseringer av teknologien / patenter.
24
4.12 Innovasjonsmål
24
4.13 Sentrale funn i konseptutredningen
27
4.14 Utnyttelse av konseptideen i hovedprosjektet
27

5

LØSNINGENS / TEKNOLOGIENS MARKEDSPOTENSIAL .............................................. 29
5.1 Fortrinn av løsningen / teknologien
29
5.2 Markedspotensialet i Norge
29

6

SPREDNING, KOMPETANSEFORMIDLING OG KUNNSKAPSGENERERING ............... 31

7

RISIKO OG RISIKODEMPENDE TILTAK ........................................................................... 32

8

OPPSUMMERING ................................................................................................................ 33

9

PROSJEKTØKONOMI FOR KONSEPTUTREDNINGEN ................................................... 34
Side 2 av 34

1 Sammendrag
«Enovas støtteprogram for konseptutredning har bidratt til at Nøsted AS har kunnet gjennomføre en
grundig vurdering av aktuelle energiløsninger til det forestående eiendomsutviklingsprosjektet. Vi
ønsker å etablere fremtidsrettet energiløsning i området, tuftet på lokal energiproduksjon til varme og
kjøling fra fjorden. Utredningen har både synliggjort de unike mulighetene som ligger her, og at det er
viktig å ha et helhetsorientert perspektiv på løsninger som også omfatter energilagring, lading av elbiler
og samspill mellom de ulike løsningene.
Resultatene fra utredningen vil bli benyttet i et videre arbeidet med å utvikle hovedprosjektet. Nøsted
AS har også tatt initiativ til å etablere et lokalt konsortium for å utvikle et storskalaprosjekt som omfatter
oppskalering av løsningene fra konseptutredningen til omkringliggende områder. Konsortiet har søkt
om støtte til dette fra Enovas nye program for Storskala demonstrasjonsprosjekter og er prekvalifisert til
å gå videre i dette programmet.»

Bakgrunn
Nøsted AS eier et tidligere industriområde i Drammen som skal rehabiliteres og bygges om til bolig og
næringsformål, med om lag 13.000 m2 boligareal og 7.000 m2 næringsareal. Eiendommen er en del av
et større transformasjonsområde ved Drammensfjorden, 3 km fra Drammen sentrum. Selskapet har
ønsket å utrede ulike mulighetsrom for å utnytte ny teknologi til lokal energiproduksjon og -lagring, til
optimalisering av energi- og effektbruk, samt muligheter og potensialer for videre utbygging av slike
løsninger til omkringliggende områder sør og nord for Nøsted Brygge.
Kombinasjonen av næringsarealer, boligarealer og beliggenhet ved sjøen gir en unik mulighet til å
kombinere og utnytte ulike fornybare energikilder og ulike former for ny teknologi. Nøsted AS ønsker å
utnytte disse mulighetene for:
o
o
o
o
o

å sikre at energisystemene står i forhold til standarden og det unike området
å legge til rette for å ivareta fremtidige krav til et helhetlig energisystem
å utnytte muligheter for lokal energiproduksjon
å legge til rette for fremtidig oppskalering av et sjøbasert varme / -kjøleanlegg til bruk i
omkringliggende utviklingsområde, som er planlagt å omfatte om lag 50.000 m2 boligarealer
å utvikle området i et helhetlig og fremtidsrettet perspektiv, der merkostnader for nye
energirelaterte løsninger sees i sammenheng både med fremtidige energikostnader /
besparelser og verdiøkning på boligmassen.

Figur 1 - Illustrasjon av planlagt utbyggingsprosjekt.
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1.1 Gjennomføringsprosess
Formålet med konseptutredningsprosjektet har vært å utarbeide et grunnlag for å kunne etablere en
innovativ og skalerbar energiløsning for området i forbindelse med utbyggingen, herunder:
o

o

o
o

Å designe en helhetsorientert energiforsyningsløsning for Nøsted Brygge, som kombinerer og
optimaliserer konvensjonell elkraftteknologi, løsninger for lokal energiproduksjon fra sjøvann/
sol, samt teknologi og løsninger for energilagring og automasjon / styring.
Å verifisere at det at det er mulig å forsyne store bolig- og næringsarealer med lokal produksjon
av energi, både for å redusere egne effekt- og energikostnader og for å redusere energi-,
effektuttak og kostnader i det overliggende nettet som forsyner området.
Å avklare utbyggingskostnader og lønnsomhetspotensialer i et slikt konsept, for å redusere
risikoelementer ved valg av slike løsninger fremfor konvensjonell energiforsyning fra nettet.
Å avklare muligheter og potensialer i å utvikle et fjordanlegg som også er tilrettelagt for
oppskalering til energiproduksjon for omkringliggende bolig- og næringsarealer

Konseptutredningen har omfattet hovedaktivitetene som er vist i figur 1 nedenfor.

Prosjektledelse, koordinering og løpende dokumentasjon
Sluttrapport
Beskrive
skalaeffekter
Beskrive samspill og
synergieffekter mellom løsninger
Beskrive / vurdere tekniske løsninger for
produksjon, lading, lagring og automasjon
Beskrive løsninger i /
samspill mellom bygg
Energi og
effektberegninger
Analyse av
sparepotensialer
Bygningsmessig
kartlegging / beskrivelse

Figur 2 - Oversikt over hovedaktiviteter i prosjektet

1.2 Veien videre
Utbyggingen av Nøsted Brygge vil foregå i tre byggetrinn som er planlagt gjennomført i perioden 2018 –
2021. Energiforsyningskonseptet som er beskrevet i denne rapporten vil bli lagt til grunn i
utbyggingsarbeidet, men omfang og valg av løsninger vil avhenge av endelige etableringskostnader og
finansieringsmuligheter for løsninger som pr. i dag ikke har positive kost: nytteverdier. Eksempler på
det siste er utstrakt anvendelse av solceller på fasader og tak, samt batterier for lagring av elektrisk
energi.
Med utgangspunkt i funn og resultater fra konseptutredningen har Nøsted AS for øvrig tatt initiativ til å
etablere et konsortium for å utvikle et storskala demonstrasjonsprosjekt for mulig oppskalering av
løsningene i området. Gjennomføringsstrategien for et slikt demonstrasjonsprosjekt er som følger:
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Trinn 1: Pilotering av løsningene i utbyggingen for Nøsted Brygge, med nødvendig justering,
optimalisering og tilpasninger.
Trinn 2: Oppskalering av løsningene i utbyggingen av 50.000m2 boliger sør for Nøsted
(Glassverket), med videre justering, optimalisering og tilpasning for bruk i hele
transformasjonsområdet.
Trinn 3: Utnyttelse av frigjort effekt og energi til elektrifisering av offentlig transport, inkludert
elektrifisert fergeforbindelse for å avlaste belastede veiforbindelser inn til Drammen sentrum.
Deltakere i konsortiet er i tillegg til Nøsted AS:
o Union Eiendomsutvikling som er ansvarlig for utvikling av området Glassverket.
o Glitre Energi, som er det regionale energikonsernet
o Buskerud Fylkeskommune, som er ansvarlig for offentlig transport i regionen.
Konsortiet har søkt støtte til et slikt demonstrasjonsprosjektet fra Enovas nye program for Storskala
demonstrasjonsprosjekter. Konsortiet er prekvalifisert til å gå videre i søknadsprosessen og videre
fremdrift og gjennomføring et slikt prosjekt vil avhenge av resultatene fra søknadsprosessen.
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1.3 Organisering og involverte parter
Nøsted AS tok sommeren 2017 kontakt med EPOS Consulting for å drøfte ulike muligheter for utvikling
av energiforsyningsløsninger for området. Partene ble raskt enige om at utnyttelse av vannet i fjorden
burde være et bærende element for lokal energiproduksjon til oppvarming og kjøling, kombinert med
andre teknologier / løsninger for solenergi, energilagring, elbillading, samt automasjon, styring og
digitalisering.
Kompetanse og praktiske erfaringer fra integrasjon og samspill mellom ulike løsninger / teknologier som
prosjektet kunne tenkes å omfatte er begrenset både på kunde- og leverandørsiden. Derfor ble man
enige om å søke om støtte fra Enova til å utrede en innovativ systemløsning for energiforsyning til
bygningsmassen. Søknaden fikk tilsagn fra Enova sitt program for konseptutredning for innovative
energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem i oktober 2017.
Organisering av konseptutviklingsfasen er vist i figuren nedenfor. EPOS Consulting har vært
ansvarlig for konseptutviklingsfasen og arbeidet er utført i nært samarbeid med prosjekteier.

Prosjekteier
Nøsted AS

Prosjektleder
Per Rosenvinge

Solli arkitekter AS
Prosjektleder Petter Berg

•
•
•
•

EPOS Consulting AS
Prosjektleder Magnar Bjørk

Arkitektonisk utforming og
prosjektering
Tegninger
Reguleringsarbeid
Ansvarlig søker

•
•

•

Analyse av bygningsmasse og
energi- effektbehov
Beskrivelse / vurdering av
løsninger i bygningsmassen,
løsninger for oppvarming, kjøling,
solenergi, energilagring, elbillading
og måling / overvåking /
automasjon / styring.
Design og konseptutvikling

Figur 3 - organisering av konseptutredningsprosjektet
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2 Søker
2.1 Om Nøsted AS og Nøsted Brygge
Nøsted AS og dets eiere har bred erfaring fra eiendomsutvikling, og eier igjennom datterselskap
eiendommen som nå også skal utvikles til i størrelsesorden 140 boliger og moderne næringslokaler.
Etter salg av boligene vil selskapet med døtre sitte igjen med ca. 7.000 m2 næringsarealer for utleie.
Selskapet er fra 2015 organisert som et konsern (se figur nedenfor) og er klart til å gjennomføre
boligprosjektet Nøsted Brygge Bolig.
Omsetning har stort sett vært næringsutleie og salg av et fåtall seksjoner.
Alle tilgjengelige midler er brukt til å ruste opp eiendommen og bygging av havn for fritidsbåter.
Omsetning og driftsresultater i NOK;
Nøsted AS
2013: 10.468.000 : 767.000 NOK
2014: 8.806.000 : 3.133.000 NOK
2015:
0 : - 1.466.000 NOK
2016:
0 : - 132.000 NOK

Drammen Næringsparker AS
2013: 229.000 : 128.000 NOK
2014: 353.000 : 132.000 NOK
2015: 6.872.000 : 42.000 NOK
2016: 11.769.000 : 4 502 000NOK

Nøsted AS er finansiert via betydelig verdijustert egenkapital og bank.

EPOS Consulting

3 Prosjektet
3.1 Planlagt hovedprosjekt
Hovedprosjektet for utvikling og bygging av Nøsted Brygge omfatter rehabilitering og nybygging av om
lag 13.000 m2 boligareal og 7.000 m2 næringsareal. Eiendommen er en del av et større
transformasjonsområde ved Drammensfjorden, 3 km fra Drammen sentrum. Selskapet har i samarbeid
med EPOS Consulting gjennomført konseptstudien, der mulighetsrom for å utnytte ny teknologi til lokal
energiproduksjon og -lagring, optimalisering av energi- og effektbruk, kundesidefleksibilitet, samt
skalapotensialer for løsningene har vært sentrale elementer. I konseptutredningen er det derfor gjort
vurderinger av oppskaleringsmuligheter i et område (Glassverket) som omfatter om lag 50.000 m2
boligareal sør for Nøsted, der Union Eiendomsutvikling vil være ansvarlig for utvikling og utbygging. (se
kartoversikt i vedlegg 2).
Området ligger rett ved sjøen, med egen brygge / marina og vil når det er ferdigstilt være unikt både
mht. standard, beliggenhet og fasiliteter. Kombinasjonen av næringsarealer, boligarealer, beliggenhet
ved sjøen og solforholdene her, gir en unik mulighet til å kombinere og utnytte ulike fornybare
energikilder og ulike former for ny teknologi.
Hensikten med energidelen i prosjektet er at Nøsted ønsker å utnytte disse mulighetene for:
o
o
o
o
o

å sikre at energisystemene står i forhold til standarden og det unike området
å legge til rette for å ivareta fremtidige krav til et helhetlig energisystem
å utnytte muligheter for lokal energiproduksjon
å legge til rette for fremtidig oppskalering av et sjøbasert varme / -kjøleanlegg til bruk i
omkringliggende utviklingsområde, som er planlagt å omfatte om lag 50.000 m2 boligarealer
å utvikle området i et helhetlig og fremtidsrettet perspektiv, der merkostnader for nye
energirelaterte løsninger sees i sammenheng både med fremtidige energikostnader /
besparelser og verdiøkning på boligmassen.

Byggetrinnene i eiendomsutviklingsprosjektet på Nøsted Brygge er planlagt startet opp og fullført i
perioden 2018 – 2021.
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3.2 Konseptutredningsprosjektet

3.2.1 En sentral problemstilling
Brukskurven i Figur 6 nedenfor viser forbruk og produksjon i energisystemet vårt på nasjonalt nivå. Vi
utnytter om lag 20 % / 5.000 MW (se grønn sirkel på figur under) av effektkapasiteten i systemet et
begrenset antall timer på vinteren, noe som er svært kostnadsdrivende for energisystemet. Ny, eller så
langt lite anvendt teknologi innenfor eksempelvis lokal energiproduksjon, energilagring og styring av
forbruk på kundesiden kan introdusere langt mer kostnadseffektive alternativer for å ivareta
effektbalanse i topplastsituasjonene. I tillegg vil effekt i energisystemet da frigjøres til andre
elektrifiseringsformål, eksempelvis land- og sjøbasert transport.
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Figur 4 - Brukskurve for elektrisitet i energisystemet Norge (kilde statnett.no)

Formålet med konseptutredningen har vært å utvikle grunnlag for å etablere en innovativ energiløsning
for området, herunder:
o

o

o

Å etablere en helhetsorientert energiforsyningsløsning for Nøsted Brygge, som kombinerer og
optimaliserer konvensjonell elkraftteknologi, løsninger for lokal energiproduksjon fra sjø / sol og
teknologi og løsninger for energilagring og automasjon / styring.
Å verifisere at det at det er mulig å forsyne store bolig- og næringsarealer med egenprodusert
energi, både for å redusere egne energikostnader og for å redusere energi- / effektuttak /
kostnader fra strømnettet som forsyner området.
Å avklare utbyggingskostnader og lønnsomhetspotensialer i et slikt konsept, for å redusere
risiko ved slik utbygging fremfor konvensjonell energiforsyning fra nettet.
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o

Å avklare muligheter og potensialer i å utvikle et sjøanlegg som er tilrettelagt for oppskalering til
energiproduksjon for omkringliggende bolig- og næringsarealer

Det norske energisystemet er preget av at energiløsningene på kundesiden i svært stor grad er basert
på elektrisitet både til oppvarming, tappevann og tekniske formål, at vi har utviklet lite effektive
forbruksmønstre, samt at vi har mangelfull dynamikk i strømpriser og nettleie. Dette bør endres radikalt
i et fremtidig energisystem, og siden Nøsted AS arbeider med å utvikle et høystandard bolig- og
næringsområde, ønsker selskapet å utvikle området med fremtidsrettede energiløsninger.
Konseptutredningen har derfor vært vesentlig for å identifisere og avklare muligheter for ulike løsninger,
kostnader og risikoelementer nærmere. Figur 5 nedenfor illustrerer hovedtrekkene i konseptet:

Microgrid – stikkord:
Fremtidsrettet eiendomsutvikling
Fjordanlegg
Solenergi
Energilagring / fleksibilitet
Interaksjon mellom elkraft og
termisk
o Frigjøring av energi / effekt til
elektrifisering av transport
o
o
o
o
o

Fjordvarmeanlegg:
o Oppvarming / tappevann
o Kjøling
o Snøsmelteanlegg / uteområder

Elektrifisering av transport:
o Elbillading på parkeringsplasser
o Ladestasjon for offentlig transport
o Elferge Lahell, Brakerøya, Nøsted

o Solenergiproduksjon på
takflater / fasader
o Modulær utbygging ut
fra kost: nyttehensyn

Energilagring:
o For lagring av solstrøm
/ effektutjevning /
elbillading
o Termisk for varme /
kjøling / effektutjevning
av bruksmønster
o Kobling mellom elkraftog termisk system

Samspill mot elkraftforsyning:
o Eksisterende sekundærstasjon
o Eksisterende nett- /fordelingsstasjoner

Figur 5 - Konseptuell løsning for nye energiløsninger og samspill mellom løsninger og bygg.

Ved å etablere en helhetlig og systemorientert løsning for å utnytte fjordvarme i kombinasjon med
løsninger for energilagring (termisk og elektrisk) og for automasjon / styring kan man forsyne hele
området med varme «off-grid» i høylastperioder, og dermed bidra til signifikant reduksjon i uttak av
energi og effekt fra overliggende nett. Dette genererer tre viktige følgeeffekter:
o Fleksibilitet som bidrar til å styrke forsyningssikkerheten i energisystemet
o Frigjort effekt og energi til andre elektrifiseringsformål, eksempelvis elektrifisering av privat og
offentlig transport. En elektrifisert fergeforbindelse for å avlaste det lokale og belastede veinettet er
et interessant mulighetsrom som et eventuelt demonstrasjonsprosjekt ønsker å vurdere nærmere.
o Grunnlag for utvikling av nye forretningsmodeller for lokal energiproduksjon og for energi- og
effektrelaterte produkter og tjenester.
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3.3 Konvensjonell standard
Norge har i mange år hatt tilgang til rimelig elektrisitet. Dette, i kombinasjon med at helektriske
løsninger er rimelige å installere, har ført til at konvensjonell standard for distribusjonsnettet og
energiløsninger på kundesiden i Norge så langt har vært:
o Bruk av elektrisk energi til oppvarming, kjøling og tappevann.
o Liten grad av automasjon / styring, noe som eksempelvis fører til at forbruk knyttet til
elektrokjeler, varmtvannsberedere, trege laster og elbilladere belaster energisystemet samtidig i
høylastperiodene på døgnet.
o Liten utnyttelse fjordvann til lokal oppvarming / kjøling
o Ingen bruk av energilagring for å jevne ut effektbelastning / optimalisere energikostnader
o Ingen utnyttelse av mulighetsrom for å utnytte samspill mellom ulike løsninger / teknologier
o Ingen koblinger mot behov for frigjøring av effekt til elektrifisering av offentlig transport.
o Svake prisincentiver for kunder til å endre forbruksmønstre og til å ta i bruk ny teknologi
Det planlegges ca. 20.000 m2 med næring og bolig på Nøsted Brygge. Dersom området skulle bygges
ut fra konvensjonell standard, ville det mest sannsynlig:
o legges opp til elektrisk romoppvarming og oppvarming av tappevann, i et vannbårent system
o kjølemaskiner ville produsert kjøling, og snøtining ville foregått med elektriske varmekabler.
o Elbil-lading ville foregått uten samspill med øvrige deler av energiforsyningssystemet, og annet
teknisk utstyr ville i ingen/svært liten grad vært automatisert og styrt.
o Dette ville resultert i et høyt energiforbruk, potensielt svært høye effekttopper og lite
fremtidsrettede energiløsninger.

EPOS Consulting har gjennom kartlegging og analyse av NVEs statistikker fra norske nettselskaper
(eRAPP) fra 1994 – 2015, gjort funn som viser at gjennomsnittlig kostnad for å bygge 1 MW ny
kapasitet i distribusjonsnettet er mellom 12-15 MNOK (12-15.000 kr / kW). Dette tallet fremkommer av
ny-verdien av alle komponenter i distribusjonsnettet (om lag 200 MRD NOK) og maksimalt effektuttak i
distribusjonsnettet.
Et slikt gjennomsnittstall må brukes med varsomhet, og utbyggingskostnadene vil naturligvis variere
betydelig mellom ulike nettområder / områder i landet. Men særlig i grisgrendte områder og til kunder
med lite effektiv energi- og effektbruk (dårlig brukskurve) vil kostnaden være betydelige høyere. I slike
områder vil tiltak på kundesiden, med tilrettelagte kombinasjoner av lokal produksjon / mikroproduksjon,
energilagring og automasjon kunne utgjøre svært kostnadseffektive alternativer. Tilsvarende gjelder
også i boligområder med høy tetthet av elbiler og andre intermitterende laster som forsterker
effektproblematikken gjennom uheldige bruksmønstre.
Med økt skala og fallende kostnader på nye løsninger for lokal energiproduksjon, energilagring og
automatisering / styring av energibruk viser dette gjennomsnittstallet at det er svært viktig å ta bruk nye
løsninger fremfor fortsatt bruk av konvensjonell elkraftforsyning. Ombygging av eksisterende
energiforsyning vil ta mange år, men i alle nye områder, og i områder som bygges om / rehabiliteres
bør energiproduksjon til oppvarming og tappevann, der dette er mulig, baseres på de mulighetene som
ligger i bruk av ny teknologi for lokal energiproduksjon og for automasjon / styring / optimalisering.
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3.4 Antatt energiresultat for det endelige prosjektet
3.4.1 Innledning
Energiresultater for hovedprosjektet er beskrevet nedenfor. Forutsetninger som er lagt til grunn for
beregningene er:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Sjøvarmepumpe leverer 93% av romoppvarmingsbehov, 93% av ventilasjonsvarmebehov,
100% av tappevannsbehov
COP 5,0 på varmepumpa som leverer varme til romoppvarming, ventilasjonsoppvarming
COP 3,7 på varmepumpe som leverer tappevann
Det antas jevnt effektuttak til varmt tappevann gjennom døgn/år
2 stk akkumulatortanker for termisk lagring av varmt vann, med 2 x 20m3 lagringskapasitet
Batteri med 350 – 400 kWh lagringskapasitet. Batteriet lader elbiler i perioder med knapphet på
effekt, og fungerer ellers som spisslast for lading.
Alt kjølebehov dekkes av kaldt vann hentet fra Drammensfjorden
Utnytte muligheter for styring/utkobling av romoppvarming / tappevannsoppvarming i
høylastperioder
Styring av effektuttak for elbillading
Effektreduksjon estimeres ved dimensjonerende utetemperatur, -20 grader Celcius, ut fra
typiske høylastperioder og relatert til konvensjonelle løsninger.
Generell effektreduksjon: Uten bruk av akkumulatortank / batterier
Maksimal effektreduksjon: Ved å utnytte muligheter for å koble ut alle varmekilder i inntil 4
timer, og all ladestrøm til elbiler i 4 inntil timer. Akkumulatortankene sørger da for
varme/varmtvann og batteriet sørger for lading av elbiler.
Alle byggene er simulert i Simien, Versjon 6.007. Byggene er vurdert ut fra TEK17. Alle
energiforbrukstall er hentet fra Simien.

3.4.2 Oppsummerte energiresultater:
Energi / Effekt

Kommentar

Energibesparelser

1,3 GWh/år

Effektreduksjon

950 kW

Maks 4 timer

Energiproduksjon

1 GWh

Sol: 300.000kWh
VP: 670.000kWh

Redusert klimautslipp

169.000kg CO2

3.4.3 Energibesparelser:
o
o
o

Energibruk ved konvensjonell løsning vil være ca 2,5 GWh, herav ca 1,5 GWh til varme/kjøling
og ca 1 GWh til teknisk forbruk
Energibruk anbefalt løsning vil være ca 1.2 GWh, herav ca 0,2 GWh til varme/kjøling og ca 1
GWh til teknisk forbruk
Samlet Energibesparelse: 1,3 GWh per år
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Angående energibesparelser bør det bemerkes at det i konseptstudien er lagt til grunn at en stor andel
næringslokalene er delvis oppvarmede lagerlokaler, på grunn av at det er slike lokalene i bygget i dag.
Disse lokalene har et svært begrenset oppvarmingsbehov og heller ikke kjølebehov. Besparelsestallene
blir dermed relativt lave. Dersom lokalene i forbindelse med rehabiliteringen kan leies ut eksempelvis
kontorvirksomhet og / eller butikker, vil totalt energiforbruk og -besparelser øke i stor grad.

3.4.4 Effektreduksjon:
Med de forutsetningene som er lagt til grunn i kapittel 3.4.1 er maksimaleffekt og effektreduksjon som
følger:
Energiforsyning og elbillading - konvensjonell løsning:
Energiforsyning og elbillading - anbefalt løsning:
Effektreduksjon:

ca. 2.200 kW
ca. 160 kW
ca. 2.040 kW

De fire figurene nedenfor illustrerer hvordan effektuttaket fordeler seg over døgnet for ulike
belastninger, simulert for et vinterdøgn med utetemperatur på – 200 C for henholdsvis:
o konvensjonell løsning uten elbillading
o konvensjonell løsning med elbillading
o anbefalt løsning uten elbillading
o anbefalt løsning med elbillading og elektrisk lagring.
Figurene illustrerer mulighetsrommet for hvordan man kan flytte maksimalt med effekt bort fra
tradisjonell høylastperiode. Tradisjonell høylastperiode antas å være mellom klokken 9-13 på årets
kaldeste dager. Vi anbefaler da å slå av varmepumpe og elkjel. Varmt vann hentes i de fire timene fra
akkumulatortankene. For elbiler til næring kan lades i de fire timene styres mot et batteri med en
kapasitet på ca. 400 kWh. Den elektriske energien til batteriet og varmt vann til akkumulatortankene
må dermed oppmagasineres i de 20 andre timene i døgnet.
I en konvensjonell løsning som omfatter elbillading vil man med de forutsetningene som er lagt til grunn
under kapittel 3.4.1 få to effekttopper i døgnet, en på formiddag og en på ettermiddag. For Nøsted
Brygge er effekttoppen på ettermiddagen høyest fordi antall ladestasjoner for private elbiler er høyere
enn ladestasjoner til næring. Vi har imidlertid lagt de effektreduserende tiltakene til formiddagen, ut fra
at det er da tradisjonelt sett effektbelastningen i overliggende nett er høyest. Ved å utnytte fleksibiliteten
som ligger i energilagring kan imidlertid effektreduksjon styres og optimaliseres mot ulike behov relatert
til sesong, energipriser og nettleie.
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Elbil, batteri og
varmepumpe
= 0 kW

Figur 6 - Effektuttak over ett døgn ved -20o C, konvensjonell løsning uten elbillading

Varmepumpe og
batteri = 0 kW

Figur 7 - Effektuttak over ett døgn ved -20o C, konvensjonell løsning inkludert elbillading
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Elbil og batteri
= 0 kW
5

Figur 8 - Effektuttak over ett døgn ved - 20o C – anbefalt løsning uten elbillading / batteri.

Figur 9 - - Effektuttak over ett døgn ved - 20o C – anbefalt løsning med elbillading og batteri.
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3.4.5 Måling, verifisering og dokumentasjon av resultater.
Måling og oppfølging av energiforbruk og effektuttak vil være essensielt på Nøsted Brygge for å oppnå
ønskede resultater. Hver boenhet og hvert næringslokale vil få separate el-målere som måler teknisk
forbruk som eksempelvis vifter, pumper, TV, komfyr, kjøleskap og lys.
I tillegg må boenheter og næringslokaler ha varmemålere. Disse målerne registrerer gjennomstrømning
og temperaturdifferanse på tur/retur. Næringslokalene må i tillegg ha en måler for kjøling. Begge
varmepumpene må ha energimålere for å se hvor mye varme de produserer, og for å beregne
årsvirkningsgrad. I tekniske rom må elkjel ha egen elmåler. Øvrig forbruk i tekniske rom måles
registreres på minimum én måler.
Alle målere registrerer måleverdier og sender verdier for strømmålere til nettselskap, og
varme/kjøleverdier direkte til et felles EOS. Verdiene for strømmålerne importeres senere til EOS fra
nettselskapet. Det er svært viktig med et felles EOS der alle verdier kan overvåkes, slik at det er
enklere å se ytterligere muligheter for optimalisering av både energi- og effektbruk. I EOS vil alle
forbruksverdier kunne verifiseres. Man kan hente ut timesverdier for døgn / måned eller år, og
kontrollere at tiltakene for effektreduksjon fungerer, at energiforbruket er på forventet nivå, samt at
varmepumpene fungerer som forutsatt.
Innføringen av AMS, med timesoppløsning på alle målere (og muligheter for innføring av
kvartersoppløsning), løpende overføring pr. døgn til Elhub, samt at HAN-grensesnitt i målere
introduserer muligheter for sanntidsmåling av effektforbruk vil gi helt nye muligheter for å overvåke,
styre og optimalisere energi- og effektbruk både mht. effektbelastning og kostnader mot overliggende
nett, produksjonskostnader for varmeproduksjon og brukskostnader for sluttbrukere. Det er derfor
grunn til å tro at dagens EOS-løsninger må videreutvikles og tilpasses de nye behovene og
mulighetene som oppstår som følge av dette. Dette understreker at det vil være viktig å vurdere dette
grundig i anskaffelsesprosessen for systemer til automasjon, styring og EOS. Se for øvrig kapittel 4.9
om automasjon og styring.

3.5 Avtaler
Eiendommen ligger i transformasjonsområdet Nøsted/Glassverket hvor det skal legges vekt på utvikling
av bolig. Eiendommen ble regulert av Nøsted Brygge til næring i 2012 og er nå en del av Drammen
Kommunes reguleringsplan for bolig og næring for hele området, som skal 2. gangs behandles i løpet
av Q3 2018.
Aktuelle konsesjoner eller tillatelser for energianlegg vil i den grad det er nødvendig bli søkt om når
løsning og omfang er endelig avklart og valgt.
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4 Teknologi
4.1 Teknologiidé.
Ideen bak konseptutviklingen handler om å ta i bruk nye, eksisterende løsninger, og å kombinere slike
løsninger på områder de hittil ikke er benyttet / i liten grad er benyttet.
Hovedfokus i konseptet er:
o å ta i bruk teknologi for lokal energiproduksjon (sjøvarme / kjøling og solenergi)
o å ta i bruk teknologi for termisk energilagring og energilagring i batterier i kombinasjon med
teknologi for automasjon / styring
o å optimalisere energibruk og energikostnader samspill mellom løsninger og gjennom styring og
automasjon av forbruk / laster.
o å redusere effektbelastning / kostnader mot overliggende nett
For å få til dette, ønsker vi å på å:
o Etablere energisystem som forsyner alle bygg og felles- / utearealer med energieffektiv og
klimavennlig varme, kjøling og gatevarme.
o Planlegge et energisystem som i svært liten grad belaster nettet med effekttopper
o Planlegge et energisystem som kombinerer solenergi, varme/kjøling fra fjorden samt termisk og
elektrisk energilagring. Alt dette planlegges gjennomført med tilgjengelig og velprøvd teknologi.
o Planlegge et ladesystem for elbiler som koordineres med energi- og effektuttak til byggene for
øvrig, og som gjør bruk av strømlagring. Ved bruk av disse mekanismene skal belastningen på
nettet (effekttoppene) gjøres så liten som mulig.
o Prosjektere en oppgradering av eksisterende bygningsmasse til dagens standard med svært lavt
energibehov, tilpasset et moderne energiforsyningssystem.
o Skreddersy energisystemet til den nye bygningsmassen.
o Legge til rette for oppskalering av energiforsyningssystemet og legge til rette for fremtidig
varme/kjøling til naboeiendommer.

4.2 Sjøvarme
Etter en totalvurdering av beliggenhet, arealer, virksomhet etc ved Nøsted Brygge, har vi kommet frem
til et anbefalt konsept der vann fra Drammensfjorden benyttes som hovedenergikilde. Her er det i
konseptutredningen gjort en vurdering av fjordvarme, jordvarme og luft til vann varmepumpe, der
sjøvarme i det foreløpige beregningene kommer svært godt ut i forhold til de to andre alternativene.
Dette er nærmere beskrevet i Vedlegg 2 - Vurdering av aktuelle varmepumpeløsninger.
Varmepumper produserer varmt tappevann samt varmt vann til oppvarming og ventilasjon. All varmen
er vannbåren. Det legges ikke opp til mekanisk kjøling; fjordvannet benyttes til kjøling. Det anbefales at
det også etableres solfangere for å produsere termisk energi, samt solceller for å produsere elektrisk
energi.
To store akkumulatortanker lagrer termisk energi fra både varmepumpe og solfangere, og tankene kan
benyttes både som energilager og som effektutjevning i høylastperioder.
Vi anbefaler at det hentes vann fra Drammensfjorden via en åpen sjøledning. En åpen sjøledning vil
enkelt kunne dimensjoneres for å oppskaleres til området sør for Nøsted. Dersom anlegget skal
forsyne kun Nøsted, må det i en prosjekteringsfase vurderes om en lukket kollektorslange er bedre
egnet. Åpen sjøledning er mest aktuell ved store effektbehov, som i denne konseptvurderingen. Det vil
også være enkelt å oppdimensjonere for høyere effektbehov, uten at investeringskostnadene blir
vesentlig større. Inntaket bør ligge på 30-40 m dybde i fjorden. Aktuell lengde på inntaksledningen vil
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bli ca 140 m. Temperaturen på fjorden ligger mellom 8-10 grader året gjennom. Ca 10 grader på
vinteren og 8 grader på sommeren, altså er Drammensfjorden svært godt egnet for sjøvarmepumper.
Det etableres en inntakskum på ca 10m2 ved sjøkanten. 2 sirkulasjonspumper plassert i kummen
pumper sjøvann inn til 2 varmevekslere i energisentralen. Returvannet slippes tilbake til utløp i sjøen.
Sirkulasjonspumpene i inntakskummen bør stå oppstilt under havoverflata for å unngå problem med
kavitasjon.
Varmevekslerene i energisentralen overfører energi fra sjøvannet til en lukket frostsikker mellomkrets
mot varmepumpene.
For å oppnå høyest mulig virkningsgrad, SCOP, anbefales det to varmepumper som har to ulike
kuldemedium. I denne konseptutredningen anbefaler vi to varmepumper med to ulike naturlige
kuldemedium: En ammoniakk-varmepumpe og en CO2-varmepumpe med en samlet avgitt effekt på
260kW. Dette må vurderes nærmere i prosjekteringsfasen og marked/løsninger og priser bør følges
opp nøye i en anskaffelsesprosess.
Varmepumpene basert på sjøvarme kan levere 93 % av energien til romoppvarming med en installert
effekt på 40 % av totalt effektbehov. For Nøsted vil dette bety et behov for 260 kW varmepumpeytelse,
der varmepumpene trekker maksimalt ca. 60kW fra nettet, og gir ca. 260 kW varme. Maksimalt
effektbehov til romoppvarming for Nøsted er 640kW. Dette betyr at differansen mellom 640kW og
260kW på de kaldeste dagene må tilføres fra annen energikilde. I tillegg må man ha ca 60kW effekt til
tappevannsoppvarming. For Nøsted anbefales det derfor en elektrokjel med effekt på ca. 700 kW.
Elkjelen vil da bidra med spisslast, men vil i tillegg kunne ta over all oppvarming, også på de kaldeste
dagene i året. På grunn av akkumulatortankene mener vi at det kan være mulig å levere mer enn 93%
av energien (med installert effekt på 40% av maksimalt behov), på grunn av at man hele tiden lar
varmepumpene jobbe optimalt, slik at overskuddsenergi lagres i akkumulatortankene. Når det blir så
kaldt at varmepumpa ikke klarer å levere nok varme, kan man spe på med lagret varmtvann, og på den
måten redusere spisslastbehovet. Vi har i denne utredningen ikke beregnet at varmepumpa leverer mer
enn 93%, som er «vanlig», men vi mener at det er gode muligheter til å øke levert energi fra
varmepumpa.

4.3 Termisk lagring av energi.
Kobling mellom termisk og elektrisk energi har vært et av fokusområdene til utredningen, og vi har
konsentrert oss om to former for lagring av termisk energi; akkumulatortanker og betong.
Akkumulatortank:
Vi anbefaler to akkumulatortanker der hver tank har ulik temperatur;
o Tank 1. En akkumulatortank for varmt vann til ventilasjon og romoppvarming. Temperatur ved
normal drift vil være ca 55 grader Celcius.
o Tank 2: En tank for tappevann. Temperatur ca 80 grader Celcius.
Vi har antatt et behov om å kunne koble ut all strøm fra overliggende nett i 4 timer. Ut fra dette har vi
anslått størrelsen på hver av tankene til 20m3. Dette kan f.eks være to sylindriske ståltanker, hver med
diameter 3m og høyde 3m. Med så store akkumulatortanker vil varmepumpene kunne jobbe med
optimal belastning i lange perioder, for så å slås av i lange perioder. Den jevne, optimale belastningen
gjør at varmepumpene får en høyere SCOP enn pumper som starter og stopper ofte. I tillegg vil
levetiden til varmepumpene øke, siden start og stopp ofte er det som begrenser levetiden til en
varmepumpe.
På de kaldeste dagene i året, og man ønsker å «lade» akkumulatortankene maksimalt, varmer man
opp alt vannet til ca 95 grader. Siden varmepumpene ikke klarer å levere så høye temperaturer, må
man bruke elkjelen.
De to tankene vil da inneholde ca 2500 kWh med tilgjengelig energi;
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Dersom man varmer vannet i Tank 1 opp til 95 grader, vil man kunne nyttiggjøre seg vannet fra 95
grader og ned til ca 38 grader. DT er 57 grader. Tank 1 vil da inneholde ca. 1300kWh med
«tilgjengelig» energi. Tank 2 vil inneholde 1200kWh med tilgjengelig energi. Litt mindre enn Tank 1,
pga at vi ikke kan benytte vann kaldere enn ca 45 grader til tappevann.
For å varme vannet opptil 95 grader, som nevnt over, må man benytte el-kjelen. Dette vil selvsagt
redusere energibesparelsene, siden varmepumpene ikke får levert all energien, men hensikten med
dette tiltaket er å redusere effekt (ikke energibruk) noe vi tror vi få sterkt økende aktualitet i tiden
fremover.
I perioder der det ikke er knapphet på effekt; typisk dager med utetemperatur -10 eller mildere, er det
ikke nødvendig å varme opp vannet i tankene til 95 grader, men justere produksjonen ut fra det som gir
best effektivitet for varmepumpene.
Lagring av termisk energi i betong:
Det anbefales også å vurdere muligheter for lagring av termisk energi i betongen i gulvene. Det synes
mest aktuelt for boligene, siden næringsdelene ikke har det samme behovet for romoppvarming fordi
næringslokalene varmes i større grad opp av belysning, ventilasjon og annet teknisk utstyr.
Det er vanlig å benytte ca 5 cm overdekning med betong på varmerør i gulv. Dersom man i leilighetene
legger 5 cm betong over varmerørene, vil denne betongen kunne magasinere mye energi. Dersom
man går ut fra et areal per leilighet på 75 m2, vil man ha ca 7500 kg betong over varmerørene. Dersom
man varmer opp betongen 2 grader over det som er normalt, vil betongen avgi ca 4 kWh før
temperaturen i betongen er tilbake der man startet. Dette kan man utnytte dersom man ønsker en
planlagt utkobling av varmetilførsel til boligene for å redusere effektuttak fra overliggende nett.
I praksis vil dette kunne gjøres ved å varme opp gulvbetongen eksempelvis fra 36grader til 38 grader
mellom kl.6 og kl.9 om morgenen. Kl. 9 kan man da slå av varmetilførsel i 2 timer, ved en utetemperatur
på -20 grader. Dersom det er 0 grader ute, vil betongen inneholde nok energi til å kunne stenge
varmetilførsel i mange timer. Vegger og tak vil også kunne lagre energi dersom det benyttes tunge
materialer som f.eks betong. Merk at dette er teoretiske verdier, og at dette må vurderes nærmere i en
prosjekteringsfase og prøves ut i ulike typer lokale. Det vil være forskjeller ut fra type gulv, teppebruk
etc.
NB! Lagring av energi i betonggulvet er avhengig av at man kan planlegge avstengingen av varme, på
grunn av at man ikke kan basere seg på en konstant temperaturheving i leilighetene. Likevel er
høylastperioder relativt forutsigbare, og i god dialog med nettselskaper kan man finne gode måter å
utnytte dette på.
Med god styring og planlegging vil man med akkumulatortanker og termisk lagring i betong
kunne stoppe varmetilførsel i opptil 6 timer, selv på den kaldeste dagen i året.

4.4 Gatevarme/Snøtining
Fra inntakskummen går sjøvannet opp til energisentralen, der sjøvannet veksles mot lukkede kretser.
En av de kretsene går til gatevarme/snøtining. Vi har antatt 3000 m2 med gangveier, parkeringsplasser og utearealer som skal holdes is- / snøfrie. Hovedprinsippet er at vekslet vann på anslagsvis 58 grader sirkulerer i sløyfene. Dersom det isoleres godt på undersiden av varmerørene slik at varmen
ikke forsvinner nedover i bakken, er det mulig å holde utearealene isfri hele året ved kun å bruke energi
til pumpedrift for å få vannet til å sirkulere. Det er sannsynligvis ikke nok varme til å smelte snø i særlig
grad, så da må byggeier velge å enten benytte varmepumpene til å øke temperaturen i
gatevarmesløyfene, eventuelt fjerne snøen mekanisk ved brøyting. Når snøen er fjernet, vil områdene
igjen kunne holdes snø/isfri av vekslet sjøvann uten tilført varmeenergi.
Det er ikke lagt opp til å installere ekstra kapasitet i varmepumpene for å eventuelt betjene
gatevarmeanlegget, med bakgrunn i at en bare ønsker å utnytte tilgjengelig restkapasitet og at behovet
for gatevarme sjelden/aldri vil sammenfalle med tidspunkt for maksimalt effektbehov.
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4.5 Kjøling
Kjøling er nødvendig for å unngå overtemperatur i bygningene, som følge av for stort varmetilskudd fra
for eksempel solvarme og interne laster. Det finnes ulike løsninger for kjøling av arbeidslokaler. De
enkleste løsningene er split-anlegg med en innedel i rommet og en luftkjølt utedel plassert på yttervegg
eller på tak.
I større bygninger benyttes ofte såkalte isvannsanlegg, der det sirkulerer kaldt vann frem til
kjølebatterier i ventilasjonsanleggene, og til fancoils eller kjølebafler i arbeidslokalene. Da vil det som
regel stå store isvannsmaskiner på tak, med store vifter. I datarom/serverparker står det server-rack
som avgir mye varme. Denne varmen kan fjernes med dataromskjølere eller ved at det installeres
server-rack med integrert kjøling i rackene, som tilkobles et isvannssystem. Tradisjonell mekanisk
kjøling er svært energikrevende, og derfor bør det alltid vurderes løsninger som minimerer eller fjerner
kjølebehovet.
For Nøsted anbefales det derfor ikke mekanisk kjøling, men kjøling hentet fra Drammensfjorden.
Drammensfjorden vil om sommeren holde ca 8 grader ved inntaket. Etter at sjøvannet har gått gjennom
varmeveksleren vil vannet i den interne kjølekretsen holde anslagsvis 8-12 grader. Såfremt
kjøleinstallasjonene prosjekteres for denne temperaturen, vil man kunne hente nær uendelige mengder
med svært rimelig kjøling. Vi har antatt en COP på 20 for kjøling, dvs at man bruker 1kWh for å
produsere 20kWh kjøling. Man vil måtte tilføre energi for å drive sirkulasjonspumpene, men dette vil
være marginalt i forhold til de energimengdene man henter ut i form av kjøling.
Store deler av bygningsmassen er i dag lager, der man ikke holder 20 grader på vinteren, og heller ikke
tilfører kjøling på sommer. I konseptstudien har vi lagt opp til et svært begrenset kjølebehov på grunn
av at vi har antatt at store deler av lokalene vil bli benyttet som delvis oppvarmet lager lager, men det er
et faktum at jo mer kjøleenergi som forbrukes, desto mer vil man spare i forhold til konvensjonell
løsning. Dersom byggeier få inn leietakere med et stort kjølebehov, som f.eks serverparker og butikker
kan det leveres svært miljøvennlig kjøling til svært lav kostnad. I tillegg kan det oppvarmede vannet
som kommer i retur benyttes til å forvarme vann til varmepumpene Dette vil øke energibesparelsene for
varmepumpene ytterligere.
Tilgangen på svært rimelig og miljøvennlig kjøling gjør at det også kan vurderes å legge opp til
ventilasjonskjøling i boligene. De nye boligene er svært tette og er svært godt isolert. Ved høyere
utetemperaturer enn 20 grader kan det derfor være vanskelig å holde innetemperaturen på et behagelig
nivå. For mange vil en så høy temperatur være ubehagelig, og mange vil kunne gå til anskaffelse av
små mobile kjøleaggregater. Det bør derfor vurderes å benytte det vannbårne varmebatteriet i
ventilasjonen som et kjølebatteri i de varme månedene mai, juni, juli og august. Det er små
energimengder som skal til for å kjøle en bolig og lite å tjene på energisalg, men forutsatt at man kan
benytte eksisterende røropplegg og ventilasjonsbatteri, vil dette være et rimelig tiltak som hever
komforten og kan være svært salgsfremmende. Energiforbruket vil være neglisjerbart, i og med at all
kjøling hentes fra fjorden. Kost: nytteverdier for slike tiltak bør derfor vurderes nærmere i en
prosjekterings- og anskaffelsesfase.

4.6 Sol
Nøsted har store takarealer og mye veggarealer. Både solfangere og solcceller har best effektivitet når
de monteres på tak, men dersom man har behov for energi til ulike tider på året/døgnet, kan det være
interessant å benytte fasader, eventuelt å vinkle/rette takmonterte paneler i ulike retninger.
På Nøsted vil man produsere svært rimelig varmeenergi gjennom fjorden og varmepumpene, og vi har
lagt opp til et jevnt lavt energiforbruk og effektuttak på strømsiden. Vi har derfor begrenset
investeringene i solenergi til energimengder vi er relativt sikre på at vi får benyttet internt på Nøsted
bygget.
Det anbefales at det installeres ca 600 m2 med solfangere og 250m2 med solceller.
600m2 solfangere vil kunne produsere ca 270.000 kWh per år. Over 80% av varmen produseres i
månedene april til september, og solfangere vil dekke behovet for varmt tappevann for hele Nøsted i
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mai, juni, juli og august. Akkumulatortankene gjør at man kan lagre 40m3 varmt vann, og vil dermed
bidra til at man kan utnytte en stor andel av det varme vannet som produseres.
250m2 solceller vil produsere ca 30.000kWh per år.
Felles for solenergi er at energien produseres når det er minst behov for energi/effekt. Derfor har vi ikke
lagt solenergi til grunn ved beregning av effektreduksjon.

4.7 Elbillading og elektrifisering av transport
Det er planlagt 201 parkeringsplasser i tilknytning til bygningsmassen, hvorav 70 vil være til
næringsformål og 131 til privatparkering. På sikt må det forventes at alle disse må utrustes for
elbillading, og prosjektet har derfor omfattet utredning av prinsipper for hvordan det kan tilrettelegges
og bygges ut en mest mulig optimal og skalerbar måte gjennom de tre planlagte byggetrinnene.
Følgende antakelser er gjort for elbillading:
o
o
o
o
o
o

Gjennomsnittlig kjørelengde pr. elbil: 50 km / døgn, 18.500 km /
Typisk forbruk per bil: 0,2 kWh / km x 50km/døgn = 10 kWh / døgn
Lading av elbiler for privatbruk i timene 16-08 på virkedager og etter behov i helgene
Lading av elbil for næring i timene 8 -16 på virkedager, ikke i helgene.
Det er ikke behov for overlapp mellom lading for næring og lading for privat bruk.
Lading for privat forbruk vil være dimensjonerende for maksimal ladeeffekt

Dette gir følgende energi og effektbehov for elbillading:
o
o

Totalt energibehov:
733 MWh, hvorav privat vs. næring: 478 MWh / 255 MWh
Samlet maksimal ladeeffekt: 1.441 kW med 11 kW ladestopler der privat lading som nevnt er
dimensjonerende og at det ikke er overlapp mellom lading for privat og næring.

Gitt at alle elbiler settes til lading omtrent på samme tidspunkt på morgen (næring) og på ettermiddagen
(privat), og at dette skjer uten noen form for styring eller automatisering, vil dette gi et uakseptabelt høyt
effektuttak fra overliggende nett, med inntil 770 kW maksimaleffekt for næring på dagtid og 1.441 kW
for privat på ettermiddag. Dersom ladingen for elbil styres i «batcher» på 1 time vil dette eksempelvis
innebære følgende effektreduksjon:
o
o

Næring: Mellom kl 08 og 16, 770 kWh : 8 = 96 kW, gir en effektreduksjon på 675 kW.
Privat: Mellom kl 16 og 08, 1.441 kW : 16 = 90 kW gir en effektreduksjon på 1.297 kW.

I praksis vil imidlertid både kjøre- og lademønster variere i stor grad både for privat og næring, og dette
eksempelet illustrerer derfor hvor viktig det er å styre og automatisere elbillading for å redusere
maksimale effekttopper om morgen og ettermiddag. Det illustrerer samtidig at batteriteknologi, i
samspill med teknologi for automasjon og styring kan bidra til å redusere effektuttak til elbillading til null
i utsatte perioder. Vi har som nevnt i kapittel 3.4.1 lagt til grunn at man skal i rapporten at man skal
kunne redusere effektuttaket maksimalt i 4 timer, noe som for elbillading vil kunne være mulig med et
batteri med en størrelse på ca. 400 kWh.
Vi har blant annet i forbindelse med RFI og leverandørmøtet som er nevnt i kapittel 6 innhentet
informasjon om løsninger for styring, automasjon (og betalingsløsninger) for elbillading, og det finnes et
økende antall mer eller mindre avanserte løsninger for dette formålet. Med en antakelse om at lading
for privat bruk kan styres i batcher mellom klokken 22 og 08 vil man unngå at dette ladebehovet gir
effektuttak fra overliggende nett i normale høylastperioder. Dette vil også føre til at dimensjonering av
batteriet kan reduseres, sett i forhold til om det skal brukes til lading både om morgen og ettermiddag.
For lading til næring antas det at disse elbilene vil være ladet med en viss kapasitet når de parkeres om
morgenen. Dermed kan lading av disse også styres mer avansert slik at de ikke lades i høylastperioder
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og eller kan styres mot øvrig effektuttak på dagtid, uten at dette legger begrensninger i kjøremønster.
For lading til både næring og privat vil lading med mer avanserte ladeløsninger eksempelvis kunne
styres utfra den enkelte bils kjøremønster, batterikapasitet og priser på energi og effekt. Dermed vil det
ved behov, og med riktige incentivordninger / priser for å tilpasse ladingen etter kapasitet /
effektsituasjon, være mulig å redusere effektuttaket fra overliggende nett til 0 kW i gitte situasjoner.
I en energiløsning som denne konseptutredningen beskriver kan samlet effektuttak fra overliggende
nett som vist reduseres kraftig, og frigjort kapasitet kan dermed benyttes til elektrifisering av transport
og / eller til realisering av fleksibilitetspotensialer. Elektrifisering av offentlig transport med en
elektrifisert fergeforbindelse for å avlaste det lokale og belastede veinettet, er derfor et interessant
mulighetsrom som vil det vil bli arbeidet videre med.

4.8 Elektrisk lagring av energi
Som vist i kapittel 3.4.4 og i kapittel 4.12 kan man ved å utnytte elektrisk lagring av energi, sammen
med løsninger for automasjon og styring, i perioder på døgnet redusere effektuttak fra overliggende nett
til elbillading med inntil 100%. Systemer for lagring av elektrisk energi kan eksempelvis også
anvendes mer avansert:
o Autonomt der energilagringssystemet måler lokal last, spenning og eventuell faseubalanse og
bidrar til lastreduksjon eller med aktiv / reaktiv effekt for å optimalisere spenningsnivåer / -kvalitet.
o I integrert drift med et sentral styringssystem for at energilagringssystemet skal med en gitt andel
av total effektfleksibilitet i ulike situasjoner, basert på effekt og energikapasiteten i det lokale
energilagringssystemet.
o Både i autonom og integrert drift vil et elektrisk energilagringssystem kunne bidra til økt
fleksibilitet i overliggende nett, noe som også vil kunne utnyttes i fremtidige, nye
fleksibilitetsmarkeder.
I konseptutredningen har vi på grunn av dagens kostnadsnivå bare sett / regnet på bruk av elektrisk
lagring for optimal reduksjon av effekttopper til elbillading, og til dette formålet lagt til grunn et
energilagringssystem på i størrelsesorden 350 – 400 kWh.

4.9 Automasjon og styring
Automasjon og styring av effekt- og energibruk, både for å optimalisere styringen av de enkelte
delsystemene og samspill / synergier mellom systemene vil være et svært viktig element i den samlede
energiløsningen for Nøsted Brygge. Løsninger og systemer for automasjon og styring er eksempelvis
nødvendig for:
o

o
o
o
o
o

Å sikre at man kan holde effektbelastningen mot overliggende nett på et lavest mulig nivå, og at
man i kortere i perioder kan forsyne området med termisk energi «off grid» / uten effektuttak
mot overliggende nett.
Å styre og optimalisere energiproduksjon og energi- / effektuttak ut fra priser på energi og effekt
fra overliggende nett
Å optimalisere samspill mellom energiproduksjon, forbruk og energilagring
Å styre og automatisere lading av elbil, som i motsatt tilfelle vil gi svært høye effekttopper.
Å digitalisere manuelle og tidkrevende prosesser innenfor drift og vedlikehold av de ulike
løsningene.
Å forenkle anvendelse av løsningene for brukere.

Med et Energioppfølingssystem (EOS) vil man kunne overvåke alle målere i leiligheter, fellesanlegg og
næringsarealer. Ut fra ulike bruksmønstre / sesongvariasjoner / sesongoverganger kan man dermed
følge opp og optimalisere forbruk ved å justere tider og pådrag på de ulike tekniske installasjonene,
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både for å optimalisere kostnader og belastning på nettet. I tillegg vil et EOS danne grunnlag for å
generere og synliggjøre informasjon både om energibruken i området samlet sett, og for de enkelte
brukerne, slik at dette kan bidra til økt engasjement og holdningsendringer knyttet til bruk av effekt og
energi.
De senere årene har det foregått en rivende utvikling av IKT- og Smartgrid-relaterte løsninger for å
overvåking, styring og automasjon av energirelaterte systemer, men som ennå i begrenset grad er tatt i
bruk i distribusjonsnett og på sluttbrukersiden i Norge. I en relativt fersk publikasjon fra IEA, ”Energy
Technology Perspectives 2017” understrekes viktigheten av at teknologi og systemer samordnes, sitat:
“An integrated approach is essential for a sustainable energy future:
Energy technologies interact and thus must be developed and deployed together. Affordable, secure
and sustainable energy systems will feature more diverse energy sources and rely more heavily on
distributed generation. Therefore, they will need to be better integrated and managed from a
systems perspective. This can increase efficiency and decrease system costs, and it will require a
broader range of technologies and fuels. However, success depends not only on individual
technologies but also on how the overall energy system
functions. The most important challenge for energy policy makers will be to move away from a siloed,
supply-driven perspective towards one that enables systems integration. Effective planning tools,
supportive regulatory frameworks, and increased policy dialogue are essential.
Endelig vurdering og valg av systemer for overvåking, styring, automasjon og EOS vil derfor være et
viktig element å hensynta i prosjekterings- og anskaffelsesprosessen for hovedprosjektet.

4.10 Overliggende Nett
Eksisterende fordelingstransformatorer som forsyner området i dag har en installert ytelse på 2x500
kVA. Primærforsyningen er fra overliggende sekundærstasjon som har 3x10 MVA installert ytelse. Det
er ikke analysert kapasitet i høyspent kabler i området, men det antas dagens kabler ikke representerer
flaskehalser på bakgrunn av at området tidligere er forsynt som et industriområde.
Det er i dagens nettstasjoner i bygg plass til å romme både evt 230 V (IT) og 400 V (TN)
transformatorer, men da må det i det ene, eventuelt i begge to rommene, installeres treviklingstransformatorer som kan levere både 230 og 400 V. Det er ikke plass til to separate
toviklingstransformatorer i dagens nettstasjoner.
Innvendig i begge nettstasjonene må det påregnes ombygging av både høyspennings
bryterarrangementer og lavspennings tavler. Det er også verdt å nevne at endringer i dagens stasjoner
vil også medføre andre krav til teknisk utførelse. Eksempelvis vil nettselskapet (Glitre Energi Nett)
sannsynligvis ikke tillate at IT- og TN installasjonene benyttes i samme bygg. Om bygg, eller seksjoner
naturlig kan seksjoneres eller holdes adskilt, så kan det være at dette blir akseptert. Dette må avklares
nærmere med nettselskapet i planleggings- og prosjekteringsfasen.
Dagens nettstasjoner er bygget for gamle krav, med den installerte ytelsen som er per nå. Generelt må
FEF 2006 etterfølges om det skal gjøres endringer. Detaljer i dette må avklares nærmere, men en
økning i transformatorytelsene vil kunne kreve ombygging av dagens nettstasjoner, jf. mht. krav til
oljeoppsamling, ventilasjon/kjøling, brannsikring etc. (jf. FEF 2006, REN bladene 6038, 6017 og 6021).
Den installerte ytelsen i den overliggende sekundærstasjonen, som nevnt 3 x 10 MVA, innebærer et
interessant potensial med hensyn til det som er nevnt under kapittel 4.7
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4.11 Tredjeparts verifiseringer av teknologien / patenter.
Ikke relevant

4.12 Innovasjonsmål
De sentrale innovasjonsutfordringene i dette konseptet er å dimensjonere og etablere kostnadseffektive
enkeltløsninger og å generere synergier gjennom samspill mellom disse. Eksempler på dette er
dimensjonering av sjøvarmepumpe i kombinasjon med dimensjonering av termisk energilagring, og
dimensjonering av anlegg for elbillading og styring av elbillading.
Innovasjonsmålene er (sett i forhold til konvensjonell løsning):
Reduserte
kostnader

Konseptutredningens anbefalte løsning har en relativt høy investeringskostnad.
For sjøvarmepumpe og akkumulatortanker antar vi at nevne vurdering av dette
gir gode kostnadsanslag.
Sjøvarmepumpe (eks bygningsmessig kostnader) er anslått til å koste 8.5
MNOK.
To akkumulatortanker vil koste i størrelsesorden 0,2 MNOK.
600 m2 solfangere som produserer 270.000 kWh/år vil koste om lag 1,5 MNOK
230m2 med solceller som produserer 30.000 kWh vil koste om lag 0.35 MNOK
Et batteri med 350-400 kWh lagringskapasitet vil koste om lag 2,5 MNOK
Et styringsanlegg vil anlsagsvis koste om lag 2 MNOK.
Total investering er anslått til om lag 15 MNOK
I en konvensjonell løsning kan man produsere like mye energi med en elkjel til
1 mill kr, så kostnadsforskjellen mellom konvensjonell og anbefalt løsning er
betydelig. Samtidig vil den anbefalte løsningen gi sterkt reduserte
energikostnader, med en beregnet energibesparelse på ca 1,3 GWh per år.
Med en energipris på 0,85 kr/kWh vil dette utgjøre ca. 1,1 MNOK / år.
I tillegg har man da systemer som vil kunne redusere og i begrenset tidsrom
eliminere effekttopper. Per i dag finnes ikke prismodeller for å beregne
besparelser ut fra effektreduksjoner, men at effekt vil prises i fremtiden, hersker
det lite tvil om.
De fremtidige prismodellene vil avgjøre om man skal velge å lagre billig energi
f.eks på natt, eller om man skal fokusere på effektreduksjon. Dette gjelder både
akkumulatortanker, betonggulv og batterier.

Økt energiutbytte /
virkningsgrad

Med økt energiutbytte forstår vi økt virkningsgrad i energisystemene.
Akkumulatortankene gjør at varmepumpene kan jobbe med optimalt belastning
større deler av driftstiden. Dette øker virkningsgraden (SCOP), og forlenger
levetiden på varmepumpen.
Solfangere som produserer varmt vann, kan forvarme vannet til
varmepumpene, slik at virkningsgrad øker.
Solceller vil produsere elektrisk strøm, men aldri så mye at vi ikke får benyttet
strømmen innenfor Nøsted. Virkningsgraden for det elektriske nettet ved
Nøsted vil øke.
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Utnyttelse av
fornybare
energikilder

Sjø:
o Varmepumpene henter inn sjøvann, som benyttes til å produsere ca 93% av
all varme og tappevann ved Nøsted. Man tilfører 1kWh til varmepumpen, og
sjøvannet bidrar med ca 4kWh. Man får da ut ca 5 kWh med varme.
o Sjøvannet benyttes også til kjøling; man tilfører 1 kWh med elektrisk strøm
til pumper/varmevekslere etc, og får ut ca 20kWh med kjøling.
Sol:
o Takmonterte solfangere henter termisk varme fra sola og vil produsere ca
270.000 kWh på et normalår.
o Takmonterte solceller omdanner solenergi til elektrisk strøm; ca 30.000 kWh
per år i et normalår.

Redusert
energibruk

Alle nybygg oppføres ihht TEK17. Det stilles derfor høye krav til blant annen
isolasjon, tetthet, varmegjenvinning og u-verdier i vinduer og dører. Dette sikrer
et svært lavt energiforbruk. De byggene som muligens ikke oppgraderes til
TEK17-nivå er ikke/lite oppvarmede lager. Energiforbruk til oppvarming er her
svært lavt. På grunn av at Nøsted legger opp til nybygg ihht dagens TEK, har vi
ikke beregnet tall på redusert energibruk.
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Effekt, redusert
maksimaleffekt /
effektutjevning

Effektutjevning / redusert maksimaleffekt:
Varmepumpen vil ved normal bruk redusere effekt til romoppvarming og
tappevannsoppvarming med ca 75%.
På ekstra kalde dager vil reduksjonen være mindre på grunn av at man da må
benytte elkjel for å produsere nok varme.
I disse periodene kan man benytte de to akkumulatortankene på 20 m3 x 2.
Disse to tankene kan ved behov «lades» med varmt vann på 95-100 grader.
Dersom det oppstår knapphet på effekt, kan man slå helt eller delvis av alle
varmesystemer, og forsyne hele Nøsted med varmt vann fra tankene.
I vårt konsept har vi lagt opp til at man på de kaldeste dagene i året kan slå av
varmesystemene i 4 timer, og likevel opprettholde normal innetemperatur i
lokalene.
I tillegg til akkumulatortankene legges det opp til at man over varmerørene i
leilighetene legges 5 cm overdekning med betong. Denne betongen vil kunne
magasinere mye energi. Dersom man vet at det på gitte tidspunkt vil bli mangel
på effekt, kan man før dette tidspunktet varme opp betongen ca 2 grader over
normal temperatur. Betongen vil da avgi varme til boenheten i ca 2 timer før
temperaturen er tilbake på «normalen».
Merk at denne energilagringen er avhengig av at man vet når det oppstår
knapphet på effekt, siden man ikke kan basere seg på en konstant
temperaturheving i betongen/boenheten.
Elbillading vil med de forutsetningene som er lagt til grunn i kapittel 3.4.1 bidra
til svært høy effektbelastning mot overliggende nett. Styring og automasjon av
elbillading er derfor et svært viktig tiltak og vil med de antakelsene som er gjort
om gjennomsnittlig ladebehov redusere maksimalt effektuttak til lading med i
størrelsesorden 90 %. Ved å kombinere automasjon og styring med
batterilagring (en ytelse på 350 – 400 kWh) kan effektuttaket mot overliggende
nett reduseres med 100 % i inntil 4-timer.
Se for øvrig kapittel 3.4.4 og kapittel 4.7.

CO2 reduksjon

1.300.000kWh * 130g/kWh = 169.000kg CO2 reduksjon*
*Vi har regnet 130 gram CO2per kWh strøm. Tallet er beregnet for Nordisk
energimix, 2011-15.
Vi forutsetter at det ikke beregnes økt klimabelastning ved produksjon av
varmepumper/solceller/solfangere etc.

Annet

o Lokal, termisk energiproduksjon vil bidra signifikant til økt energiutbytte, til
redusert effektuttak, økt brukstid og reduserte dimensjoneringskostnader i
overliggende nett. Dette vil også frigjøre effekt / kapasitet til andre
elektrifiseringsformål, der elektrifisering av transport er svært relevant i det
aktuelle området.
o Kobling mellom termisk energiproduksjon og lokalt / overliggende
elkraftsystem, gjennom termisk og elektrisk lagring og nye automasjon- og
styringsløsninger, vil bidra signifikant til økt fleksibilitet på kundesiden. Dette
vil i stor skala gi økt til brukstid / virkningsgrad i nettet og vil danne grunnlag
for aggregering av fleksibilitet og utvikling av nye fleksibilitetsmarkeder.
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4.13 Sentrale funn i konseptutredningen
Det viktigste funnet i konseptstudien er, i tråd med arbeidshypotesen vi startet med, at det ligger store
verdipotensialer både for eiendomsutviklere, for energiselskaper og for samfunnet, i å utnytte det
mulighetsrommet som ligger i å realisere samspill og synergier mellom ulike systemer og løsninger.
Andre sentrale funn:
•

•

•

•

•
•

•

At det er relativt enkelt å håndtere problemstillinger knyttet til maksimale ladeeffekter til elbiler,
gjennom å styre og automatisere ladingen og ved å fordele / styre ladingen til tidspunkter med
lavt effektuttak i overliggende nett.
At man kan nærmest eliminere effekttopper i flere timer, med rimelige tiltak og relativt enkel
styring, der elektrisk- og termisk energiforsyning spiller sammen med elektrisk- og termisk
energilagring
At dersom lokalene på Nøsted leies ut til bedrifter med stort kjølebehov, vil dette ha en svært
positiv effekt på SCOP til varmepumpen, siden det oppvarmede kjølevannet kan benyttes til å
forvarme vannet til varmepumpene.
At det med relativt lave kostnader kan legges til rette for oppskalering av varmesystemet slik at
områdene ved siden av Nøsted kan forsynes med sjøvann via inntaket til Nøsted. Dette vil
spare ny utbyggere for betydelige investeringer og øke kost: nytteverdiene i prosjektet.
At styringssystemer for å sikre samspill mellom de ulike løsningene er et svært viktig element i
det videre arbeidet med å utvikle hovedprosjektet.
At markedet og leverandørsiden på dette området ennå er relativt umodent og at man for å
etablere nøyaktige prosjektkalkyler er avhengig av å gjennomføre en systematisk
anskaffelsesprosess.
At det er vanskelig / krevende for byggherrer å orientere seg i dagens marked for ny teknologi,
nye løsninger eller løsninger som i liten grad er anvendt i Norge. Det er grunn til å tro at dette
fører til at mange derfor velger konvensjonelle løsninger.

4.14 Utnyttelse av konseptideen i hovedprosjektet
Utbyggingen av Nøsted Brygge vil foregå i tre byggetrinn som er planlagt gjennomført i perioden 2018
– 2021. Energiforsyningskonseptet som er beskrevet i denne rapporten vil bli anvendt i
utbyggingsarbeidet, men omfang og valg av løsninger vil avhenge av endelige etableringskostnader og
finansieringsmuligheter for løsninger som pr. i dag ikke har positive kost/ nytteverdier. Eksempler på
det siste er utstrakt anvendelse av solceller på fasader og tak, samt batterier for lagring av elektrisk
energi.
Nøsted AS med utgangspunkt i funn og resultater fra konseptutredningen for øvrig tatt initiativ til å
etablere et konsortium for å utvikle et større demonstrasjonsprosjekt for mulig oppskalering av
løsningene i området. Gjennomføringsstrategien for et slikt eventuelt demonstrasjonsprosjekt vil være
som følger:
Trinn 1: Pilotering av løsningene i utbyggingen for Nøsted Bruk, med nødvendig justering,
optimalisering og tilpasninger.
Trinn 2: Oppskalering av løsningene i utbyggingen av Glassverket, med videre justering,
optimalisering og tilpasning for bruk i hele transformasjonsområdet.
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Trinn 3: Utnyttelse av frigjort effekt og energi til elektrifisering av offentlig transport, inkludert
elektrifisert fergeforbindelse for å avlaste belastede veiforbindelser inn til Drammen sentrum.

Skalaperspektiv

3

1

2

3

3

1. Trinn – utbygging av energiløsninger på Nøsted
2. Trinn – oppskalering til Glassverket
3. Trinn – frigjort effektkapasitet kan benyttes til
etablering av offentlig transport, inkludert elektrifisert ferge
for å redusere trafikk på belastede veiforbindelser inn til
Drammen sentrum
Copyright © EPOS Consulting AS

Figur 10 - Illustrasjon av oppskaleringsmuligheter

Deltakere i konsortiet er i tillegg til Nøsted AS:
o
o
o

Union Eiendomsutvikling som er ansvarlig for utvikling av 50.000 m2 boligareal sør for Nøsted
Brygge
Glitre Energi som er det regionale energikonsernet
Buskerud Fylkeskommune som er ansvarlig for offentlig transport i regionen.

Konseptidéen som beskrevet i denne rapporten er anvendt i en søknad til ENOVA under programmet
for Storskala demonstrasjonsprosjekter, Konsortiet er prekvalifisert til å gå videre i søknadsprosessen
og videre fremdrift og gjennomføring et slikt prosjekt vil avhenge av resultatene fra søknadsprosessen.
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5 Løsningens / teknologiens markedspotensial
5.1 Fortrinn av løsningen / teknologien
o

o

o

o

Systemrelatert: De ulike delsystemene som inngår i konseptet har gjensidige avhengigheter for
å oppnå både optimale kost/ nytteeffekter isolert sett og for å utløse skalaeffekter. Lokal
energiproduksjon med fjordvarme i kombinasjon med termisk energilagring bidrar eksempelvis
til at man kan optimalisere energiproduksjon ut fra effekt- og energikostnader, ved å produsere
energi om natten med lavere effekt- og energipriser enn om dagen. Videre bidrar lokal
energiproduksjon med energilagring til sterk reduksjon av effektuttak fra overliggende nett og
danner grunnlag for et mer fleksibelt energisystem.
Miljørelatert: Lokal energiproduksjon bidrar til redusert energi- og effektuttak fra overliggende
nett, noe som både vil føre til reduserte utslipp og frigjøring av energi / effekt eksempelvis til
elektrifisering av transportsektoren. Frigjøring av effekt til elektrifisering av transport vil gi
følgeeffekter i form at redusert energibruk og reduserte CO2 utslipp relatert til transportformål.
Økonomirelatert: Lokal termisk energiproduksjon vil gi betydelig lavere energikostnader,
reduserte effektkostnader og redusert nettleie mot overliggende nett. Dette vil kunne bidra til
bedre økonomi for utbygger i og med at utbygger kan selge energien til markedspris, og
samtidig sitte igjen med midler til å betale ned investeringene med.
Samfunnsrelatert: Verifikasjon av at ny bruk av ny teknologi i kombinasjon med konvensjonell
elkraftteknologi er kostnadseffektiv vil bidra til å utløse skalaeffekter både i energisystemet og
for eiendomsutviklere. Dette vil redusere samfunnsøkonomiske kostnader, bidra til lavere
nettleie for sluttkunder (enn det konvensjonelle alternativet), økt fleksibilitet i energisystemet,
frigjøring av effekt og energi til elektrifiseringsformål. Reduksjon av energi- og effektuttak fra
overliggende nett nødvendig for å tilrettelegge for fremtidig vekst i elbilmarkedet. Eksempelvis
er det i Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 estimert prognose for at antall elbiler i Norge i
utgangen av 2020 vil være om lag 400.000. For å sikre funksjonelle og kostnadseffektive
ladeløsninger til en slik elbilpark må barrierer mht. effektkapasitet og tilknytningskostnader
reduseres, og reduksjon av effekttopper i ladeløsninger for bolig- og næringsbygg vil være også
være viktig i så måte. Se for øvrig detaljer om dette i kapittel 4.7.

5.2 Markedspotensialet i Norge
Alle de største byene i Norge ligger ved fjorden og majoriteten av Norges befolkning bor i nærheten av
hav, fjord eller. Dette energipotensialet er i noen grad utnyttet av kommuner / energiselskaper i større
fjernvarmeanlegg, men er i svært begrenset grad utnyttet i forhold til de potensialene som finnes for
lokal- / småskalaproduksjon av varme / kjøling til bolig og næringsformål. Det er eksempelvis om lag
10 konsesjonsgitte fjord- / sjøvarmeanlegg i drift i dag, hvorav Drammen Fjernvarmes anlegg på
Brakerøya i Drammen er blant de største.
Utnyttelse av vannet i fjorden et bærende element for lokal energiproduksjon til oppvarming og kjøling,
kombinert med andre teknologier / løsninger for solenergi, energilagring, elbillading, samt automasjon,
styring og digitalisering. Målet med demonstrasjonsprosjektet er dels å optimalisere
energiforsyningsløsninger og energikostnader til bolig- og næringsformål og dels å utvikle nye
forretningsmodeller for lokal energiproduksjon og -leveranse. Det er også en målsetting å bidra til
følgeeffekter i form av redusert effektuttak fra overliggende nett, frigjøring av effekt til andre
elektrifiseringsformål, reduserte dimensjoneringskostnader i energisystemet, samt realisering av
samfunnsøkonomiske gevinster i form av å skape utløsende effekter for å ta i bruk denne type
løsninger og teknologi i andre områder.
Økende fokus på og engasjement i befolkningen for å bygge lavsutslippssamfunnet gjør at markedet for
introduksjon av ny teknologi er sterkt voksende. Økt vekst og kommersialisering vil føre til reduserte

Side 29 av 34

kostnader og bidra til storskala utbredelse av termiske løsninger og Smart Grid relatert teknologi også i
Norge.
Vi tror at langt flere kjøpere / leietakere i tiden fremover vil ha ønsker om / stille krav til mer
bærekraftige energiløsninger som følge av sentrale trender knyttet til økt miljøbevissthet, til
elektrifisering av transport og til lokal / egenproduksjon. I tillegg vil lønnsomheten fra løsninger for lokal
energiproduksjon øke signifikant som følge av reduserte utbyggingskostnader. Kommende
eksponering mot variasjoner i spotpriser og innføring av variable nettleiepriser, i kombinasjon med
løsninger for energilagring og for styring av energibruk / effektuttak, vil ytterligere bidra til økte kost/
nytteverdier av slike løsninger, både gjennom reduserte kostnader mot overliggende nett / nettleie og
gjennom reduserte kostnader / økt lønnsomhet for lokal energiproduksjon.
Vår erfaring er at mulighetsrommet for å utnytte / kombinere flere teknologiske løsninger for å realisere
synergieffekter i liten grad er blitt utnyttet av eiendomsutviklere. Å gjennomføre og spre informasjon om
et prosjekt som dette vil bidra til økt innsikt i og økt bruk av ny teknologi blant andre eiendomsutviklere /
-utbyggere.
Vi tror derfor at dette prosjektet gir unike muligheter både for å demonstrere et systemorientert fremtidig
energisystem og for å dokumentere kost/ nytteverdier av å realisere synergier mellom ulike løsninger.
Med raskt fallende kostnader på nye teknologiske løsninger tror vi at lønnsomheten ved å ta i bruk slike
anlegg kan bli høy, både i form av reduserte energikostnader gjennom lokal produksjon, redusert
nettleie, samt verdistigning i bygningsmassen.
En ambisjon fra arbeidet med konseptutredningen er derfor at prosjektet skal bidra til utløsende effekt
gjennom at resultatene kan benyttes til synliggjøring / bevisstgjøring / redusere terskler, slik at
tilsvarende løsninger tas i bruk i langt større grad på nasjonalt nivå.
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6 Spredning, kompetanseformidling og
kunnskapsgenerering
Ved å lage et helhetlig konsept for energiforsyning, som utnytter muligheter og genererer synergier, tror
vi det er mulig å dokumentere at slike løsninger vil være kostnadseffektive for bolig- /
næringseiendommer gjennom redusert energibruk, redusert effektuttak og optimalisering av
energikostnader samlet sett.
I arbeidet med konseptutredningen ble det bli lagt opp til en aktiv dialog med aktuelle leverandører av
teknologi / løsninger for å få frem mest mulig korrekte kostnadsbilder og gjennomføre analyser og
kostnadsberegninger for ulike typer løsninger. Det ble derfor utarbeidet en RFI (Request for
Information) for å innhente informasjon og budsjettpriser om aktuelle løsninger og systemer. RFI-en ble
sendt ut til aktuelle / kjente system- og teknologileverandører og ble etterfulgt av et møte med alle
interesserte leverandører der bakgrunn, hovedfunn og konseptskissen ble presentert.
Resultatene fra RFI-en og leverandørmøtet viser at markedet og leverandørsiden på dette området
ennå er relativt umodent og at man for å etablere nøyaktige prosjektkalkyler er avhengig av å
gjennomføre en systematisk anskaffelsesprosess. Vi tror dette er viktig for å synliggjøre mest mulig
korrekte kost/nytteverdier. Markedet for nye energirelaterte løsninger er ennå umodent / har begrenset
skala i Norge og kostnadsbildene er derfor dels svært varierende, dels for høye (jf. raskt fallende priser
i andre land). Dette fører samlet sett at slike løsninger ofte blir vurdert som for lite kostnadseffektive, på
et sviktende grunnlag.
I et bolig- / næringsprosjekt som dette er det dessuten viktig å ikke se isolert på energirelaterte
kostnader, det er god grunn til å anta at fremtidsrettede energiløsninger med lokal energiproduksjon,
tilrettelegging for elbillading, automatisering, etc., vil bidra til å øke betalingsviljen til kunder / leietakere.
Resultatene fra konseptutredningen kan offentliggjøres i henhold til Enovas krav / ønsker om dette.
Spredning av resultatene kan både skje gjennom offentliggjøring av rapporten, samt eventuell
deltakelse i ulike fora der det kan være naturlig å presentere resultatene.
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7 Risiko og risikodempende tiltak
Det er ingen særlige risikoelementer knyttet til konseptutredningen, med unntak av at de overordnede
vurderinger som er gjennomført ikke har hatt tilstrekkelig detaljerings- / datagrunnlag til å fastslå
detaljerte kost: nytteverdier. I et hovedprosjekt ligger det derfor en del utfordringer det må tas hensyn til
for å redusere utbyggings- og driftsrisiko:
-

-

Tilgang til informasjon / kartlegging av aktuelle løsninger og kostnader for disse i dagens
marked, som dels er umodent, dels har få veletablerte aktører og derfor ikke viser riktige
kostnadsbilder for nye løsninger (jf. raskt fallende priser som ikke er avspeilet i det norske
markedet).
Vurdering av lønnsomhetspotensialer på kort og lang sikt, med dagens strømpriser og tariffer
for nettleie vs. fremtidige endringer i priser / prisvariasjoner over døgn / sesong, nye
effekttariffer ol.
Spesifisering av en helhetsløsning som er tilpasset behovene for Nøsted Brygge og tilrettelagt
for fremtidig oppskalering til omkringliggende områder.
Vurdering og valg av leverandører både for leveranse og for drift og vedlikehold av løsninger /
systemer. Dette er en viktig barriere for at eiendomsutviklere skal unngå å måtte ivareta slike
oppgaver (som for de fleste ikke er en ønsket del av kjernevirksomheten).

Tiltakene for å redusere og håndtere risiko i hovedprosjektet vil være:
1. Å etablere en systematisk gjennomføringsplan for tilretteleggelse og etablering av
energiløsningene for de ulike byggetrinnene i hovedprosjektet.
2. Spesifisering og dokumentasjon av behov / løsninger som underlag for anskaffelsesprosess.
3. Systematisk tilbudsinnhenting, kontrakthåndtering og prosjektoppfølging for leveranser til
hovedprosjektet.
4. Etablering av avtaler om drift og vedlikehold av anleggene.
5. Etablering av langsiktige avtaler om leveranse av energi til leietakere / boligeiere.
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8 Oppsummering
Som nevnt under kapittel 4.14 vil konseptet som er beskrevet i denne rapporten vil bli anvendt i
utbyggingsprosjektet. Omfang og valg av løsninger vil imidlertid avhenge av endelige
etableringskostnader og finansieringsmuligheter for løsninger som pr. i dag ikke har positive kost:
nytteverdier.
Endelig avgjørelse av i hvilket omfang konseptet skal anvendes i hovedprosjektet vil derfor bli tatt etter
at en mulige støtteordninger er avklart og formell anskaffelsesprosess er gjennomført for å få frem et
klarere bilde på kostnader og kost: nytteverdier.
Beslutning om gjennomføring vil bli foretatt av styret i Nøsted AS. Konseptutredningen og støtten fra
Enova har vært avgjørende for å synliggjøre de mulighetsrommene som foreligger for å etablere
energiforsyning i området, samt for å redusere risikoelementer i et hovedprosjekt.
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9 Prosjektøkonomi for konseptutredningen
Se vedlegg til rapporten: Vedlegg 1 Prosjektøkonomi.
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