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Byggenæringen vs. Kraftbransjen

Prosument
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Hva er et plussenergibygg?

Kraftverk

Bygg

Plussenergi-
bygg

Byggenæringen må 
forstå kraftbransjen

Og

Kraftbransjen må 
forstå 

byggenæringen
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Samspill mellom fornybare energikilder

• Sol- og vindkraft varierer på 
timesbasis
• Vannkraft er fortrinnsvis 

regulerbar
• Vi har mest tilgang på vann- og 

solkraft på sommeren
• Vi har mest vind på vinteren
- Men ikke når det er kaldt…

Kilde: St. Mld: 25 (2015-2016), fig.12.8

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-25-20152016/id2482952/sec3
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Sol- og vindkraft er i motfase

Kilde: B. Burger, www.energy-charts.de

http://www.energy-charts.de/
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Kraftproduksjon vs. Forbruk – Alltid Balanse eller import/eksport
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Bygg må bidra i balansering av nettet

Solkraft
Vindkraft Vannkraft

Elforbruk
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Bygg må bidra i balansering av nettet

Solkraft

Vindkraft Vannkraft
Elforbruk

Fleksibelt 
Elforbruk
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Effektbehov reduseres med god isolering

Velg 
varmekilde

Vis og kontroller 
energiforbruket

Utnytt Solenergi 

Reduser strømforbruk

Reduser varmetap

eksisterende hus            
med panelovn

hour

W/m2

rehab med panelovn

rehab med VP

EFFEKTPROFIL
EN KALD VINTERDAG 

÷40-50 %

÷ 60-70 %

belysning og                              
elektriske apparater

Kilde: Karen B. Lindberg, Impact of Zero Energy Buildings on the Power System. 2017. ISBN 978-82-326-2144-6



multiconsult.no

10

Dynamisk dimensjonering

Målt forbruk

Beregnet forbruk
(ex: IDA-ICE)

Systemsimulering
(Ex: PVSyst)

Netto lastprofil

Lønnsomhetskalkyle
• Redusert effekttariffer
• Besparelser
• Kraftsalg
• Elsertifikater

Smart Energistyring
Lagring (termisk / 

elektrisk
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Produksjonsprofil for PV kan tilpasses noe
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Solceller (PV)

IT / datakraft

Foto: SMA

NOK/kWp

NOK/GB

Tid

BatterierNOK/kWh

Tid

Tid

Tre teknologitrender møtes i 
fremtidens bygg… PV 

= 
Kraftproduksjon

Batterier + IT-
systemer + 

kommunikasjon 
= 

Nettjenester
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Utnyttelse av fleksible laster og energilagring

Dimensjoner og velg batteritype

Utnytt termiske lagre (varmtvann / 
termsik treghet i bygget)

Utnytt fleksibilitet med smart 
energistyring basert på netto 

lastprofil

Design solkraftanlegget / 
energiforsyning etter byggets 

lastprofil

Oskouei et al. The role of coordinated load shifting and frequency-based pricing strategies in maximizing 
hybrid system profit, Journal of Energy, 2017, pp 370-381

Multiconsults Kyotopyramide for energistyring og -lagring
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Eksempelet Isfjord Radio



multiconsult.no

15

Fra 180 000 til 54 000 liter diesel i året

Energieffektivisering
•Etterisolering
•Ny ventilasjon
•Nye vinduer

•60 300 liter diesel spart

Energilagring
•Batteri
•Termisk lager 

(Varmtvannslager)
•Ferskvann
•21 245 liter diesel spart

Sol- og vindkraft
•Solceller på tak av bygg
•Vindturbin plassert på et 

tidligere antennefundament
•44 200 liter diesel spart
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Energiforbruk og Energiproduksjon – er to sider av samme sak

Værmelding Forbruks-
prediksjon

Produksjons
-prediksjon

Energiproduksjon

Solkraft

Vindkraft

Termisk lager

Elektrisk lager

Energiforbruk

Varmebehov

Elbehov - ikke
fleksibelt

Elbehov -
fleksiblt

Kontrollsystem

Diesel

Vannproduksjon
m/lager
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Merverdi for kunden skapes både gjennom gode tekniske 
løsninger og effektive innkjøp 

• Innkjøp av teknisk utstyr er et eget 
fag
- Solceller prises ikke i m2

- Batterier kjøpes ikke i m3 eller iht. 
til hvor mye man har i budsjett

• En godt spesifisert forespørsel og 
riktig konkurranse gir alltid best 
pris/kvalitets-forhold
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Oppsummering

• Bygg må i større grad bidra til balansering av 
kraftnettet
- Byggenæringen og kraftbransjen må snakke 

sammen
• Vi må gå fra statiske til dynamiske 

energibruksberegninger
• Bygg må designes for energifleksibilitet
• Innkjøp må være godt spesifisert

Økt verdi 
for 

byggherre
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Dr.Ing. Bjørn Thorud
Bjorn.thorud@multiconsult.no
+47 48 18 12 66

http://multiconsult.no
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Eksemplet Lyseparken

• Konseptutredning 
• 700 000 m2 BRA
• Hovedsakelig næring

• Begrenset 
nettkapasitet
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Mikronett

• Mikronett med én 
tilkobling til nett
• Samspill mellom 

ulike energikilder 
og –bærere
- Elektrisitet
- Varme
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Samlet lastprofil viser at 20 MW nettkapasitet er nok


