
Konseptutredning EL Fornebu
- WS3 energi og effekt

Utnyttelse av solenergi på Fornebu

Peter Bernhard, Asplan Viak AS

pb@asplanviak.no

mailto:pb@asplanviak.no




Potensial for elproduksjon fra solceller

Areal Fornebu: 3 mill. m2 , dvs. ca. 3000 da. 

Solinnstråling: 900 kWh/m2, tilsvarer 2,7 TWh, dvs. ca. 2 % av Norges 
elektrisitetsforbruk. 

Utnyttbart: Anslår ca. 10% av arealet utnyttes til solenergi => ca. 40 GWh
(15% virkningsgrad for produksjon av solstrøm)

Årlig el-behov for én el-bil: Ca. 4000 kWh

Kan dekke behovet til minst 10 000 el-biler over året. 





Solcelleanlegg



Hovedkomponenter for solcelleanlegg

• Solcellemoduler

• Montasjesystem

• Kabling (DC og AC)

• Overspenningsvern

• DC- /AC-bryte

• Vekselretter

• Strømmåler



Solcelleanlegg på Fornebu S

Spesifikasjoner: 

• El-produksjon: 145 000 kWh/år

• Montasje: 20° mot sør, 

• Installert effekt: 160 kWp

• Solcelleareal: 1060 m2

• Solceller med lavt 

klimafotavtrykk. 

• Spesifikk el-produksjon:

137 kWh/m2, 906 kWh/kWp

• Areal med solceller: Ca. 40%.



BAPV – Building- Applied PhotoVoltaics

Eksempel: 

Pilotprosjekt Langata 47 i Oslo er Norges 
første borettslag med solcelleanlegg.

Betegnelsen bygningsadapterte 
solcellesystemer benyttes for å referere til 
solcelleanlegg som er «ettermontert» eller 
montert etter at selve bygnings-
konstruksjonen er komplett. 



BAPV 

SIO Studentboliger på Kringsjå

Øst vest system med maksimal 
utnyttelse av takareal til 
elproduksjon 



PV og grønne tak - mer enn kun el-produksjon

Eksempel: 

Gjenbruksstasjon Ryen i Oslo



BIPV - Bygningsintegrerte solceller

Strand kirke, Rogaland Bolighus, Sveits

Bygningsintegrerte solcellesystemer benytter solcellemoduler til å erstatte konvensjonelle 

bygningsmaterialer i deler av byggets klimaskall, slik som tak eller fasader. 



BIPV: 

Solceller laminert i 

sikkerhetsglass kan 

brukes som rekkverk.



……………eller som tak på drivhus! 



PVT – solceller som også 
produserer varme

I pose og sekk  - men det koster! 



• Kan gi 5-20% økt produksjon av 

solstrøm

• Kombinasjon med grønne tak

• Evt. mindre tap pga. snø

Dobbeltsidige solceller (bi-facial)



Klimagassutslipp og solceller



Effekt



Solenergi og effektreduksjon – Eksempel Powerhouse 

Sommer: 27.6.2017 – 29.6.2017

El-produksjon (solstrøm)

El-forbruk

Vinter: 22.2.2017 – 25.2.2017

El-forbruk

El-produksjon (solstrøm)



Simulering av forventet el-produksjon

• Produksjon solstrøm, ink. tap pga. skygge og snø. 
• Behov for eksport, selvforsyningsgrad.
• Lønnsomhet.



Effektutjevning

Uten effektstyring eller lagring av energi har 

solcelleanlegg liten betydning for effektbehov!!



Energibalanse for et plussenergihus

222 000 kWh i 2016

Overskudd om 
sommeren



Plusshus + hydrogen = sant

Siden sommeren 2017 kan 

overskudd av solstrøm fra 

Powerhouse Kjørbo benyttes til 

lokal produksjon av hydrogen.

I perioder uten overskudd av 

solstrøm produseres hydrogen 

med elektrisitet fra nettet. 



Solceller og 100 kWh batteri på Bislett stadion 



Plussenergihus uten behov for tilkobling til el-nettet

Flermannsboliger i Brütten i Sveits



Lagring av elektrisitet i stasjonære batterier

Fordeler:

• Økt selvforsyningsgrad

• Redusere effekttopper

• Økt forsyningssikkerhet  

Illustrasjon: PBES 
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KOSTNADER FOR LAGRING AV ELEKTRISITET I BATTERIER

Kostnad batterisystemer

• Batteri, kabler, invertere, BMS, leveranse og garanti

≈ 5000 – 8000 kr/kWh   
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El-biler – mer enn et problem for el-nettet?  

Kilde: DTU
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Fra plussenergibygg til lavutslippsområder 



Oppsummering

• Solenergi kan bidra til oppdekning av en betydelig del av el-behovet på Fornebu.

• For å få til effektreduksjon må solstrøm balanseres med nett, hydrogen og/eller 
lagring i batteri.

• Utnyttelse av solenergi vil være vesentlig for å oppnå miljømålene til Bærum 
kommune for Fornebu.
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