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The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods (ZEN) in Smart Cities
The ZEN Research Centre develops solutions for future buildings and neighbourhoods with no
greenhouse gas emissions and thereby contributes to a low carbon society.
Researchers, municipalities, industry and governmental organizations work together in the ZEN
Research Centre in order to plan, develop and run neighbourhoods with zero greenhouse gas emissions.
The ZEN Centre has nine pilot projects spread over all of Norway that encompass an area of more than
1 million m2 and more than 30 000 inhabitants in total.
In order to achieve its high ambitions, the Centre will, together with its partners:
•
Develop neighbourhood design and planning instruments while integrating science-based
knowledge on greenhouse gas emissions;
•
Create new business models, roles, and services that address the lack of flexibility towards
markets and catalyze the development of innovations for a broader public use; This includes
studies of political instruments and market design;
•
Create cost effective and resource and energy efficient buildings by developing low carbon
technologies and construction systems based on lifecycle design strategies;
•
Develop technologies and solutions for the design and operation of energy flexible
neighbourhoods;
•
Develop a decision-support tool for optimizing local energy systems and their interaction
with the larger system;
•
Create and manage a series of neighbourhood-scale living labs, which will act as innovation
hubs and a testing ground for the solutions developed in the ZEN Research Centre. The pilot
projects are Furuset in Oslo, Fornebu in Bærum, Sluppen and Campus NTNU in Trondheim,
an NRK-site in Steinkjer, Ydalir in Elverum, Campus Evenstad, NyBy Bodø, and Zero
Village Bergen.
The ZEN Research Centre will last eight years (2017-2024), and the budget is approximately NOK 380
million, funded by the Research Council of Norway, the research partners NTNU and SINTEF, and the
user partners from the private and public sector. The Norwegian University of Science and Technology
(NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF.
https://fmezen.no
@ZENcentre
FME ZEN (page)
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Sammendrag

Dette memoet oppsummerer resultatene fra energimålinger på Campus Evenstad for perioden oktober
2017 – juli 2019. Måledataene er innhentet fra tilgjengelige energimålere og SD-anlegget på campus.
Måledataene mangler for mange målepunkter til å kunne generere komplette datasett for måleperioden,
spesielt på timesnivå. Siden målerne angir akkumulerte verdier per time har det vært mulig å generere
et datasett med månedsverdier som gir et komplett bilde av det årlige energiforbruket på Campus
Evenstad. Times- og månedsverdier er tilgjengelig for nedlastning i et excelark.
Det er totalt tre varmeenheter som levere varme til nærvarmesystemet på Campus Evenstad; et
Kombinert kraft-varmeanlegg (CHP), en biokjel og en elkjel. De tre varmeenhetene skal prioriteres i
følgende rekkefølge: CHP (opptil 100 kW), biokjel og elkjel. Måledataene for varmeproduksjon viser
at varmesentralen ikke er styrt etter denne rekkefølgen i måleperioden, hvor både elkjel og biokjel
dekker en større andel av varmebehovet enn CHPen.
I 2018 viser målingene at Campus Evenstad hadde et totalt varmebehov på 769 000 kWh. Elkjelen
dekket 55 % av dette varmebehovet etterfulgt av biokjel (29 %) og til slutt CHP (16 %).
El. spesifikt forbruk i 2018 var 764 000 kWh, hvorav 113 500 kWh (15%) var egenprodusert elektrisitet
fra solcelleanlegg (PV) og CHP. Av det totale energibehovet på 1 533 000 kWh ble 1 074 000 kWh
dekket av strøm fra nettet. Dette betyr at rundt 30% ble dekket av bioenergi (flis) og solenergi.
Det er sett på potensialet for å dekke en større andel av varmebehovet på Campus Evenstad med
bioenergi fra CHP og biokjel. Dersom alt varmebehovet for 2018 ble dekket av bioenergi, med
tilsvarende energisystem, energibruk og energieffektivitet som i 2018, vil rundt 66% av det totale
energibehovet kunne dekkes av bioenergi og solenergi. Dette krever en forbedring av reguleringen av
varmeenhetene hvor bruken av CHP og biokjelen økes. Til slutt presenteres status for energibruken på
Campus Evenstad etter måleperioden (til 2020), og vi kommer med noen anbefalinger for den videre
utviklingen.
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1. Innledning

Campus Evenstad er en av to campuser ved Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag, den minste
avdelingen i Høgskolen i Innlandet. På Evenstad er det ca. 60 ansatte og i overkant av 200 studenter.
Campusen ligger i Stor-Elvdal kommune i Østerdalen. Høgskolen i Innlandet er leietaker hos Statsbygg,
som eier tomten og byggene på Campus Evenstad.

Campus Evenstad er en miljøpilot i eiendomsforvaltningen hos Statsbygg. Statsbygg og brukere har en
felles ambisjon om at eiendommen skal bli et regionalt samlingspunkt og demonstrasjonsanlegg for
fornybar energi.
Campus Evenstad er en pilot i FME ZEN og består av 22 bygg med et totalareal på ca. 9 000 m2, fordelt
på undervisning, administrasjon, undervisning/idrettsbygg, studenthybler og diverse driftsbygninger.
Administrasjonsbygget på 1 141 m2 sto ferdig i desember 2016, og er det mest ambisiøse pilotbygget i
FME-senteret ZEB (Zero Emission Buildings), med ambisjonsnivået ZEB-COM. To hybelhus
(passivhus) på totalt 4 200 m2 er fra 2015, og har 117 studenthybler. Et sentralbygg på 1 570 m2 ble
bygget i 1990. Undervisning/ idrettsbygget på 1 119 m2 er fra 2007, og kalles Låven.
Tabell 1.1 gir en oversikt over de største byggene på Campus Evenstad, samt hvilke bygg som er
tilknyttet nærvarmesystemet. Byggene tilknyttet nærvarmesystemet utgjør ca. 8 000 m2. Temperaturnivået på nærvarmesystemet er rundt 80 °C ut i systemet og 60 °C tilbake til varmesentralen. Varmt
tappevann er elektrisk oppvarmet i de ulike byggene, med unntak av hybelbygg 1+2 (forvarming
solfangere, ettervarming nærvarme). Både sentralbygget, låven og administrasjonsbygget kan (i ulik
grad) benytte nærvarme til å forvarme tappevann før elektrisk ettervarming. Energibruk på området
inkluderer blant annet ladestasjoner og snøsmelting.
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Tabell 1.1. De største byggene på Campus Evenstad
Bygg

Byggeår

Areal [m2]

Sentralbygget/Hovedbygget

1990

1 570

Nærvarme i
måleperiode
Ja

Låven (undervisningsbygg og hall)

2007

1 119

Ja

Hybelbygg 1+2 (passivhus)

2015

4 200

Ja

Adm. Bygg, Annes hus (ZEB COM)

2016

1 141

Ja

Lærerbolig Nord-Syd

1880

166

Ja

Sveiserbolig (overnatting)

1956

95

Ja

Stabbur (overnatting)

1860

90

-

Studentpub Biotopen

1960

138

-

Modulbygg, driftspersonell

1975

106

-

Modulbygg, feltstasjon

1980

131

-

Energisentral

2015

120

-

Verksted

1980

45

-

Dette memoet oppsummerer resultater fra innhentet måledata fra energimålere på Campus Evenstad og
målinger fra energisentralen. Analysene baserer seg på data som var tilgjengelig fra SD-anlegget i
perioden oktober 2017 – juli 2019.
1.1 Energisystemet på Evenstad
Energisystemet på Evenstad campus er over tid blitt bygget ut med flere ulike energikilder. Tabell 1.2
gir en oversikt over energikilder med tilgjengelig data i måleperioden.
I 2018 ble det i tillegg installert stasjonære batterier som en del av energisystemet, og i 2019 ble en
toveis elbillader (vehicle-to-grid, V2G) installert. Dette inngår ikke som en del av analysen da det ikke
var operativt i måleperioden. I tillegg er ikke data fra solfangeranlegget på 100 m2, som leverer varmt
tappevann til hybelhusene, tatt med da dette ikke er koblet til SD-anlegget.
Basert på oversikt i SD-anlegg og flytskjema utarbeidet i senere tid (Multiconsult, 28-09-2020) for
energisentralen på Evenstad er energisystemet antatt koblet på følgende måte; CHP enheten (Volter) og
biokjelen (Gilles) er begge plassert før varmtvannstanken og benyttes som hhv. grunn- og spisslast, og
elkjelen (backup) er plassert etter varmtvannstanken.
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Tabell 1.2. Energikilder på Campus Evenstad
Termisk
CHP (Ht_CHP)

Kombinert kraft-varmeanlegg fra 2016. Flisbasert.
100 kW varme.
1. prioritet for varmebehov.
Måles ikke. Beregnet fra strømmåler for CHP.
Ht_CHP = El_CHP*2.5

Biobrenselkjel (Ht_bioboil)

300 kW. Flisbasert.
2. prioritet for varmebehov.
Data tilgjengelig fra måler.

Elkjel (Ht_elboil)

315 kW. For backup.
Data tilgjengelig fra måler.

Varmeforbruk totalt (HtTot)

Varme levert til Campus.
Energimålere for fjernvarme øst og fjernvarme vest.

Elektrisk
Solcelleanlegg (El_PV)

Fra 2013. 60 kW invertere (70 kWp solcelleanlegg).
Data fra målinger er mangelfulle, i stedet er kalibrert
simuleringsdata for Campus Evenstad med værdata
fra måleperioden benyttet i analysen (Rognan,
2018 1).

CHP (El_CHP)

Generert elektrisitet fra CHP. 40 kW strøm.
Data tilgjengelig fra måler.

Hovedmåler (El_main_meter)

Elektrisitet fra nettet med tilkobling til Eidsiva
Energi. Data tilgjengelig fra strømmåler og inkludere
strøm til elkjel (Ht_elboil).

El. spesifikt forbruk (El_load)

Måles ikke. Er beregnet fra andre strømmålere.
El_load = El_main_meter + PV_production +
CHP_production – El_boiler

Strømforbruk totalt (Eltot)

Måles ikke. Sum av El_main_meter, El_PV og
El_CHP

1

Rognan, L. M. (2018). Photovoltaic Power Prediction and Control Strategies of the Local Storage Unit at
Campus Evenstad. MSc-oppgave. Department of Electric Power Engineering, NTNU.
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2. Beskrivelse av data
2.1 Klimadata
Klimadata fra målestasjon på Evenstad er hentet fra eKlima. Verdier for utetemperatur er tilgjengelig
fra 01.01.2018. Global solinnstråling (QSI) er ikke tilgjengelig fra målestasjon på Evenstad, men det er
tilgjengelig data fra tre målestasjoner rundt, med en avstand på hhv. 23, 48 og 49 km.
2.2 Energidata
Energidataene er hentet fra energimålere på Campus Evenstad som gir akkumulerte verdier per time.
Timesverdier for energiforbruket kan dermed beregnes fra differansen mellom hver time (Wh/h). Dette
kan også defineres som gjennomsnittlig effekt per time (W), forutsatt at effekten er konstant over en
time.
En av utfordringene med å generere effektdata gjennom differensiering av energimålinger er at det vil
kunne oppstå høye verdier dersom det mangler data for en time. Dette skyldes at energimåleren forsetter
å gi akkumulerte verdier selv om avlesningen har falt ut på et tidspunkt. Det vil si at dersom systemet
faller ut på et tidspunkt vil den enten gi blanke eller flate verdier for så å gjøre et "hopp" i verdi når
problemet er løst. For analyse av månedsverdier er det tilstrekkelig at det kun er tilgjengelig data for den
første dagen i måneden, mens for å få komplett energidata for analyse av timesverdier må det være
tilgjengelig akkumulerte verdier for hver time, fra samtlige målinger. For tidspunkt hvor det mangler
måledata fra en eller flere energimålere for én time er denne ikke inkludert i analysen.

Elspesifikt forbruk

Det er ikke installert en egen strømmåler på Campus Evenstad som kun måler el. spesifikt forbruk. Data
fra hovedmåleren inkluderer blant annet strøm til elkjelen, selv om denne inngår som en del av
varmelasten. I tillegg vil også produksjonen fra PV og CHP påvirke strømmålingene.
Strøm til el. spesifikt forbruk (El_load) er blitt beregnet basert på data fra hovedmåler, elkjel, CHP og
PV på følgende måte:
El_load = El_main_meter + PV_production + CHP_production – El_boiler
El_load er dermed avhengig av at de fire andre lastene (hovedmåler, PV, CHP og Elkjel) har gyldig
måledata for samme time. I videre analyser er dette blitt hensyntatt gjennom følgende forutsetninger:
•
•
•
•

El_main_meter: manglende data betyr at El_load ikke kan beregnes for dette tidspunktet.
PV_production: manglende data betyr at El_load ikke kan beregnes for dette tidspunktet.
o Siden måledata fra PV hadde store mangler, er data fra simuleringer benyttet for PV for
å komplementere målingene og det er dermed tilgjengelig data for samtlige timer i året.
CHP_production: manglende data er forutsatt til at CHP ikke er i bruk, som gir verdi lik null.
El_boiler: manglende data betyr at El_load ikke kan beregnes for dette tidspunktet.

En annen ting som er verdt å bemerke seg er at noen av byggene på Evenstad fortsatt benytter elektrisk
oppvarming (i hovedsak mindre bygg) og det har ikke vært mulig å skille dette ut fra strømmålingene. I
dataene fra hovedmåleren vil det derfor, i tillegg til elkjelen, også være noe energi som går til
oppvarming av elektriske panelovner ol. Denne delen av oppvarmingen er inkludert i El_load.
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3. Analyse
3.1 Månedsdata
Energimålerne på Campus Evenstad gir akkumulerte verdier per time. For å hente ut månedlig måledata
kreves det kun én gyldig måling den første dagen i hver måned. Dette har vært tilgjengelig for samtlige
målere, og målinger per måned er dermed antatt å være komplette.

Varme

I måleperioden (oktober 2017 – juli 2019) leverte nærvarmesystemet varme til i overkant av 8 000 m2
byggareal, som vist i Tabell 1.1. Figur 2 viser summert målt varmeproduksjon fra CHP, biokjel og elkjel
sammen med utetemperaturen i 2018, som en stiplet linje. Produsert varme ser ut til å matche bra med
utetemperaturen.

Figur 2. Total varmeproduksjon oktober 2017 til juli 2019 og utetemperatur i 2018 (stiplet linje)

I Figur 3 er produsert varme fra de tre energikildene, CHP, biokjel og elkjel, sammenstilt med målinger
av totalt målt varmeforbruk (HtTot) for 2017, 2018 og 2019. HtTot er summen av to energimålere i
nærvarmesystemet (fjernvarme øst og fjernvarme vest).
For 2018, som er det eneste hele året med målinger, viser målingene at elkjelen har stått for den største
varmeproduksjonen (55 %). Dette stemmer ikke med ønsket styringsstrategi hvor CHP og biokjel skal
prioriteres før elkjelen. Det er ulike driftsgrunner til at elkjelen allikevel ble benyttet mye i denne
perioden. Blant annet var det driftsutfordringer med biokjelen (Gilles) i perioden, og denne ble byttet ut
med en ny biokjel (ETA) fra slutten av 2018. I tillegg har CHP-anlegget fungert ustabilt i perioder.
Heller ikke elkjelen fungerte optimalt, siden temperaturnivået den ble styrt etter var satt slik at den
aktiverte elkjelen tidligere enn nødvendig.
For 2019 er det kun tilgjengelig data frem til juli. Det er likevel synlig at produsert varme fra biokjelen
har gått opp og at bruken av elkjelen er redusert. Dette skyldes trolig en bedring i styringen av
varmesentralen fra 2018 til 2019, samt ny biokjel.
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Det er opplyst fra Statsbygg at det i senere tid, etter måleperioden, er gjort endringer av parametere i
styringssystemet for å oppnå en bedre regulering og styring av varmeenhetene iht. ønsket prioritet. Det
kan derfor forventes at det for nyere målinger fra slutten av 2019 og senere vil være en bedre
sammensetning av varmeproduksjon fra CHP, biokjel og elkjel iht. ønsket prioritet i styringsstrategien.

Heating system
1 200
1 000

MWh

800
600
400
200
0

2017

2018

Heat from CHP

Heat from bioboiler

Heat from el-boiler

Heat Total use

2019

Figur 3. Produsert varme og varmeforbruk oktober 2017 – juli 2019

Videre viser både Figur 3 og Figur 4 at målingene for totalt varmeforbruk (HtTot) gir et høyere forbruk
enn total varmeproduksjon. Figur 4 viser målinger per måned i 2018, hvor målinger for varmeforbruket
ligger over varmeproduksjonen, også om sommeren. September 2018 ser ut til å være et unntak hvor
varmeproduksjonen ligger noe over målt varmeforbruk.
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Figur 4. Målt produsert varme og varmeforbruk per måned i 2018. Stiplet linje er utetemperatur

Dette tyder på målingene fra energimålerne fjernvarme øst og fjernvarme vest, som skal gi totalt
varmeforbruk, ikke gir rette verdier da forbruket ikke kan være høyere enn varmen som er produsert.
Statsbygg har opplyst om at det er identifisert et behov for kalibrering av energimåleren plassert på
varmekursen mot vest, noe som kan bekrefter at det er en feil i målingene. En annen feilkilde for
måledataene er at varmeproduksjonen fra CHP ikke er målt, men beregnet ut fra strømmålingene med
en forutsetning om et konstant varme-til-el forhold på 2,5. Dette reflekterer ikke nødvendigvis reell
produksjon, men kan ikke forklare avviket alene.
Det legges derfor til grunn at summen av målingene fra varme levert fra elkjelen, biokjelen og beregnet
varme fra strømmålingene til CHPen gir det totale varmebehovet på Campus Evenstad. Dette er vist i
Figur 5. Totalt varmebehov for Campus Evenstad i 2018 var da på 769 000 kWh fra nærvarmesystemet.
Dette varmebehovet inkluderer varmetap i nærvarmesystem og bygninger. Varmebehovet tilsvarer 93
kWh/m2 oppvarmet areal, for byggene som er tilknyttet nærvarmenettet (ca. 8 000 m2), eller ca. 85
kWh/m2 dersom det fordeles på alle bygg på Campus (ca. 9 000 m2).
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Figur 5. Varmebehov på Campus Evenstad i 2018. Stiplet linje er utetemperatur

Elektrisitet

Med unntak av måledataene fra solcelleanlegget, hvor det er benyttet simuleringsdata, antas månedsdataene fra strømmålerne å være komplette.
Figur 6 viser strømforbruk splittet i elkjel, el. spesifikt forbruk (beregnet fra formel i Tabell 1.1) og
strøm fra nettet. Totalt strømforbruk er gitt av summen av strøm fra nettet og produsert strøm fra CHP
og PV og var i 2018 1 188 000 kWh. Dersom strømforbruket til elkjelen trekkes benyttet Evenstad
764 000 kWh til å dekke elspesifikt forbruk. Dette tilsvarer ca. 85 kWh/m2, for alle byggene på Campus
Evenstad (ca. 9 000 m2).
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Figur 6. Totalt strømforbruk og lokal strømproduksjon oktober 2017 – juli 2019

Figur 7 og Figur 8 viser strømforbruket per måned på Campus Evenstad i 2018.
Figur 7 viser totalt energiforbruk, fordelt på strøm til elkjel og beregnet strøm til el. spesifikt forbruk.
Figur 8 viser også totalt energiforbruk, sammen med summert måledata fra alle undermålere på
Evenstad. Det er kun for noen måneder (april, mai, desember) at summen av målingen fra elkjel og
undermålere stemmer med målingene fra hovedmåleren og produsert strøm fra CHP og PV (grid +
generation). Måledataene fra hovedmåleren skal være komplett og for PV er det benyttet kalibrerte
verdier fra simuleringer. For CHPen er det i perioder null-verdier for målingen, og det er antatt at dette
skyldes at den ikke er i bruk fremfor at verdiene mangler. Avviket mellom forbruk målt fra undermålere
og strøm fra nettet + produksjon er dermed vurdert til å skyldes at undermålerne har noe manglende data
(eks. februar). I tillegg er totalt forbruk for noen måneder (juli og september) større enn summen av
strøm fra nettet og produsert energi. Vi har ikke gått nærmere inn på hva årsaken til dette er, men en
feilkilde kan være tidsforskyvning i data fra elkjelen og andre undermålere.
Figurene viser også at strømforbruket som ikke inkluderer elkjelen også faller i sommermånedene og
dette ser dermed ut til å også være noe temperaturavhengig. Som vist i Tabell 1.1 har noen av byggene
på Campus Evenstad elektrisk oppvarming. I tillegg kan forbruket også påvirkes av det er mindre
aktivitet på campusen i sommermånedene.

14

2021

ZEN MEMO No. 36

ZEN Research Centre

Figur 7. Strømforbruk 2018

Figur 8. Strømforbruk 2018.
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Figur 9 viser månedlig måledata for lokalt produsert elektrisitet fra CHP i 2018 og beregnet produksjon
fra simuleringer for PV. Generert strøm fra CHP er null for enkelte måneder, noe som også vil påvirke
bildet for varmeproduksjonen. Fra måledataene for varmeproduksjon fremkommer det at elkjelen er blitt
benyttet i større grad en planlagt prioritering, og null-verdiene fra måledataene til CHPen antas å henge
sammen med at denne ikke har vært i bruk. Målingene visert at strøm produsert av CHPen i 2018 var
50 000 kWh, mens det teoretiske potensialet for vinterhalvåret er nærmere 184 000 kWh dersom CHPen
benyttes til full kapasitet.

Figur 9. Produsert energi fra PV og CHP i 2018

3.2 Timesdata
Målinger per time er gitt av differansen for de kumulerte timesverdiene. For at dataserien skal være
komplett må samtlige målere ha gyldig måledata for hver enkelt time gjennom året. Det er derfor ikke
mulig å sammenstille komplett timesdata for hele måleperioden. Det er allikevel nyttig å analysere
delperioder, hvor alle målere har registrert målinger.
I videre analyser er det sett nærmere på følgende tre uker:
•
•
•

Første uke i april 2018: 2. april – 8. april
Tredje uke i desember 2018: 17. desember – 23. desember
Første uke i mai 2019: 6. mai – 12. mai

Datakvalitet beskrives nå for hele perioden, fordelt på varme og elektrisitet, før analyse av de tre utvalgte
ukene.

Datakvalitet varme

Målingene fra varmekildene på Campus Evenstad, CHP, biokjel og elkjel, har mye måledata som
mangler. Det kan være ulike grunner for dette, som for eksempel at SD-anlegget ble deaktivert hver
gang det ble strømavbrudd på Campus. Blant annet mangler hele mars i 2018 og februar i 2019. Både
mars og februar er normalt måneder med oppvarmingsbehov hvor varmekildene vil være i bruk, mens
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manglende data for sommermånedene kan skyldes at de ikke er i bruk. I tillegg er de tre enhetene ikke
ment til å benyttes på samme tid, noe som kan forklare null-verdiene til enkelte av enhetene. Likevel
mangler det for mye data på vinterstid for alle de tre enheter til at det kan forklares med at de ikke er i
bruk.
For CHPen vil manglende data fra strømmålingene også påvirke data for varmeproduksjonen. Nullverdiene på sommeren kan være reelle, men ikke om vinteren. I utgangspunktet skal CHPen ha førsteprioritet som grunnlast og denne skal dermed være i bruk på vinteren når det er varmebehov.
Tilsvarende kan biokjelens manglende verdier på sommeren skyldes at den ikke er i bruk, men på
vinteren skal biokjelen ha andre-prioritet. Likevel har både CHP og biokjelen flere manglende
datapunkter enn elkjelen. Dette tyder enten på at varmeenhetene ikke har vært styrt iht. planlagt
prioritering og at elkjelen er blitt benytt fremfor CHP og biokjel, eller så skyldes det at måledata mangler.
Her kan også andre driftshensyn i varmesentralen har spilt inn, eksempelvis tilgang på flis.
Data for elkjelen vil påvirke både varme- og strømmålingene. Elkjelen ser ut til å være den eneste
varmekilden som er i drift om sommeren.

Datakvalitet elektrisitet

Hovedmåleren, som gir strøm fra nettet, har tilnærmet komplett måledata på timesnivå. Som tidligere
nevnt inkluderer disse målingene også elektrisitet til elkjelen og el. spesifikt forbruk er dermed ikke gitt
direkte av data fra hovedmåleren. Fra Tabell 1.1 er el. spesifikt forbruk beregnet basert på data fra både
CHP, PV og elkjel, og er dermed avhengig av at disse har tilgjengelig data for de samme timene.
Siden det er store mangler i timesdataen, både for CHP og elkjel, har det heller ikke være mulig å få
komplett måledata for el. spesifikt forbruk.

Analyse

Figur 9 - Figur 14 viser data for de tre ukene i april 2018, desember 2018 og mai 2019.
CHPen ha hatt første prioritet som grunnlast når det er varmebehov. Fra Figur 10 ser det ut til at CHPen
i deler av perioden, fra 4. april til 6. april, benyttes opp til maks. kapasiteten (100 kW) før i hovedsak
elkjelen slår inn. I første del av perioden, 2. – 4. april, er det biokjelen som benyttes som grunnlast, mens
det enkelte dager er elkjelen som dekker mesteparten av varmebehovet. Det er dermed ikke slik at
CHPen alltid blir prioritert først når det er varmebehov. Dette bekreftes også av
Figur 12 som viser en vinteruke i desember 2018, hvor det er biokjelen som benyttes i størst grad.
Fra måleperioden i mai 2019 ser det ut til å ha vært en endring i reguleringen, hvor CHPen benyttes i
større grad sammenlignet med de to ukene i april og desember i 2018.
For målinger på månedsnivå ble det registrert et avvik mellom summen av målinger fra elkjel og
undermålere mot summen av strøm fra nettet og produsert strøm. For en perfekt match skulle disse to
summene ha vært lik hverandre for hele måneden. Avviket bekreftes også av timesanalysen for de tre
utvalgte ukene i Figur 11, Figur 13 og Figur 15. På timesnivå vurderes avvike til å delvis kunne skyldes
en tidsforskyvning i måledataene mellom hovedmåler og produksjon og undermålere, men dette skulle
likevel ha gitt en lik sum på månedsnivå.
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Figur 10. Varme. April 2018: 2. april – 08. april

Figur 11. Strøm. April 2018: 2. april – 08. april
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Figur 12. Varme. Desember 2018: 17. desember – 23. desember

Figur 13. Strøm. Desember 2018: 17. desember – 23. desember
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Figur 14. Varme. Mai 2019: 6. mai – 12. mai

Figur 15 Strøm. Mai 2019: 6. mai – 12. mai
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3.3 Årlig energibruk
Tabell 3.1 oppsummerer årlig energiforbruk og lokalt produsert energi for måleperioden fra oktober
2017 til juli 2019. Times- og månedsverdier er tilgjengelig for nedlastning i et excelark.
Tabell 3.1. Energiforbruk Campus Evenstad
Energiforbruk [MWh]
Varme
El. spesifikt
Produksjon [MWh]
El. CHP
El. PV

2017*

2018

2019**

158,2
312,3

768,9
764,0

416,0
408,5

25,9
5,7

50,2
63,3

32,2
38,8

*Okt-Des
**Jan-Jul 2019.

2017.

Tabell 3.2 gir flere detaljer rundt forbruk og produksjon i 2018. Kolonne to viser potensialet med dagens
teknologi, dersom dagens varmeproduksjon fra elkjelen erstattes med bioenergi fra CHP og biokjel. En
slik endring vil kreve økt bruk av CHP-anlegget, men har ellers tilsvarende energisystem, energibruk og
energieffektivitet som i 2018. Potensialet viser at opp mot 66 % av energibehov til varme og el. spesifikt
forbruk kan dekkes av PV, CHP og biokjel.
Tabell 3.2. Produksjon og forbruk: 2018 målinger og potensial
2018
(MWh)

Potensial
(MWh)

1 188,1

764,0

Varme fra strøm (elkjel)

424,1

0,0

Strøm til elspesifikt forbruk

764,0

764,0

Varme fra flis (CHP)

125,5

460,6

Varme fra flis (biokjel)

219,2

308,3

Varme fra strøm (elkjel)

424,1

0,0

Total varme, nærvarmesystem

768,9

768,9

1 532,8

1 532,8

170,3

170,3

Strøm fra solceller

63,6

63,6

Strøm fra flis (CHP)

50,2

184,2

Total strøm

Energi totalt (strøm + varme)
Per arealenhet (dersom 9000 m2)
Fordeling energikilder

Varme fra flis

344,7

768,9

Strøm fra nettet

1 074,3

516,2

Totalt

1 532,8

1 532,8

30 %

66 %

Andel sol og bio

21

ZEN MEMO No. 36

ZEN Research Centre

4. Konklusjon
•

Campus Evenstad er en pilot i FME ZEN og består av 22 bygg med et totalareal på ca. 9 000
m2. Energisystemet på Evenstad campus er over tid blitt bygget ut med flere ulike energikilder.
Dette memoet oppsummerer resultatene fra energimålinger på Campus Evenstad for perioden
oktober 2017 – juli 2019. Times- og månedsverdier er tilgjengelig for nedlastning i et excelark.

•

Måledata fra energimålere og SD-anlegg på Campus Evenstad for perioden mangler for mange
målepunkter til å kunne være komplett, spesielt på timesnivå. Siden målerne angir akkumulerte
verdier per time er det mulig å generere et datasett med månedsverdier som gir et komplett bilde
av det årlige energiforbruket på Campus Evenstad.

•

Campus Evenstad har tre varmeenheter for varmeforsyning; CHP, biokjel og elkjel. De tre
varmeenhetene skal prioriteres på følgende måte: 1. CHP, 2. biokjel, 3. elkjel. Måledataene for
varmeproduksjon viser at varmesentralen ikke er regulert etter denne rekkefølgen i
måleperioden, hvor både elkjel og biokjel er benyttet mer enn CHP. Dette er blant annet på
grunn av driftsutfordringer med biokjel/CHP i måleperioden.

•

Dersom det legges til grunn at måledataene for produsert varme tilsvarer forbruket hadde
Campus Evenstad et totalt varmebehov i 2018 på 769 000 kWh, hvor elkjelen dekket 55 % av
varmebehovet etterfulgt av biokjel (29 %) og til slutt CHP (16 %). El. spesifikt forbruk i 2018
var 764 000 kWh, hvorav 113 500 kWh (15%) var egenprodusert elektrisitet.

•

I 2018 ble 1 074 000 kWh av det totale energibehovet på 1 533 000 kWh dekket av strøm fra
nettet. Dette betyr at rundt 30% ble dekket av bioenergi (flis) og solenergi.

•

Dersom alt varmebehovet for 2018 ble dekket av bioenergi, med tilsvarende energisystem,
energibruk og energieffektivitet som i 2018, betyr dette at rundt 66% energibehovet
(strøm+varme) potensielt kan dekkes av bioenergi og solenergi. Dette vil kreve økt bruk av
CHP-anlegget og biokjelen. Andelen kan økes ved forbedret styring, hvor CHP og biokjel blir
prioritert, varmeleveranse til flere bygg / varmtvannssystemer, bedre kobling mellom solfangeranlegget og nærvarmesystemet, høyere energieffektivitet, samt investering i ny teknologi for
strømgenerering (eks. flere solceller).

5. Endringer etter måleperioden og anbefalinger videre

Denne rapporten beskriver energisituasjonen ved Campus Evenstad fra oktober 2017 til juli 2019, med
hovedfokus på 2018. Det er gjennomført en rekke forbedringer på Campus etter dette, med bedre drift
av CHP og biokjel samt energieffektiviseringstiltak på Campus. Figur 16 viser en grafisk presentasjon
fra Statsbyggs FDV-system SESAM, med spesifikk energibruk per arealenhet fra 2015 til 2020. Noen
kommentarer er lagt til på figuren, som forklarer en del av endringene i energibruk, samt om energien
kommer fra nett, solenergi eller bioenergi. Per 2020 er registrert oppvarmet areal 8 758,5 m2 2.
Figur 17 og Figur 18 viser netto strømleveranse fra nettet per måned og år, i perioden 2015-2021.
Figurene viser hvordan tilført strøm til Campus er redusert fra og med 2019.

Vi har ikke informasjon om registrert areal de ulike årene. Dersom arealet til det nye administrasjonsbygget (1
141 m2) ble lagt til i 2018 istedenfor i 2017, kan dette forklare noe av det høye spesifikke forbruket i 2017.

2

22

2021

ZEN MEMO No. 36

ZEN Research Centre

Figur 16. Utvikling energibruk Campus Evenstad 2015-2020, fra Statsbyggs FDV-system SESAM.

Figur 17. Strømleveranse til Campus Evenstad per måned fra 2015-2021 (kilde: AMS-måler).
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Figur 18. Strømleveranse til Campus Evenstad per år fra 2015-2021 (kilde: AMS-måler). Januar/februar
2017 er estimert, og inkludert i den skraverte kolonnen.

Det er ønskelig å videreutvikle energisystemet ved Campus Evenstad, gjennom å optimalisere de
tekniske installasjonene og maksimere bruken av lokal fornybar energi. Det eksisterer ulike mål for
Campus:
•

Et delmål i Statsbyggs utviklingsplan for Evenstad mot 2025 er: «Campus Evenstads totale
energibehov dekkes av minimum 75 % lokalprodusert, fornybar energi».

•

Visjonen til Campus Evenstad i ZEN er "Et energifleksibelt Campus Evenstad – i et
utslippsfritt Europa". Bakgrunn og motivasjon for visjonen er:
For å oppnå målet til EU om å bli utslippsfritt innen 2050, vil andelen ikke regulerbar fornybar
energi i Europa øke betraktelig. Siden energiproduksjonen blir mindre fleksibel, er det ønskelig
å øke fleksibiliteten i energibruken. Det er behov for å demonstrere fleksibel sluttbruk i praksis
og for å utvikle løsninger for styring av energibruk. Evenstad vil spre erfaringer fra slike
løsninger, med ønske om å tilrettelegge for teknologiutvikling og innovasjon. I tillegg til å oppnå
energi/effektmål i bygg og nabolag, er det ønskelig å spille på lag med energisystemet utenfor,
for å redusere behovet for investeringer i økt nettkapasitet. Videre kan fleksibel sluttbruk av
energi føre til at norsk vannkraft får økt verdi i det europeiske kraftmarkedet fordi mer effekt
kan gjøres tilgjengelig.
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Basert på dette anbefales følgende tiltak ved Campus Evenstad:
Optimalisering, energiledelse og synliggjøring:
•

•

•

•

Energisystemet på Campus Evenstad er relativt kompleks, med flere energikilder (nett, sol, bio)
og energilagre (varmtvann, batteri, V2G). Det er derfor viktig å sikre at teknologiene fungerer
godt – Både hver for seg, samt et best mulig samspill mellom løsningene, slik at systemet totalt
sett kan driftes best mulig. En del av disse endringene gjennomføres allerede med dagens
styringssystem / toppsystem. Videre endringer bør skje når det nye toppsystemet blir installert
på Evenstad fra 2022 (Statsbygg GK Cloud toppsystem). Det nye systemet bør inkludere alle
energiteknologiene, noe som har vært utfordrende blant annet pga. kombinasjonen mellom
lukkede og åpne datanett.
De viktigste energistrømmene bør måles, slik at en kan følge med på hvordan energisystemet
fungerer. De fleste av disse målerne er allerede på plass, men det er ønskelig med noen nye
målere (eks. ved batteri og V2G). Målinger og erfaringer fra Campus bør deles, da flere av
løsningene er unike i norsk sammenheng. Dette inkluderer en visningsskjerm på Campus, som
viser historisk energibruk, produksjon med mer. Visningsskjermen bør trolig planlegges i
sammenheng med det nye toppsystemet, for å forenkle tilgang til energimålinger. Synliggjøring
av resultatene fra Evenstad bidrar til økt kunnskap om miljøvennlige energiløsninger.
Visningsskjermen bør derfor også gjøres tilgjengelig på internett.
Campus Evenstad betaler effekttariffer til nettselskapet Elvia, og høyeste timesforbruk i løpet
av ett år bestemmer tariffen. De fleste andre steder i landet er det den månedlige effekttoppen
som bestemmer tariffen, noe som bedrer mulighet og lønnsomhet for styring. Dialog bør
opprettes med Elvia for å endre effekttariffen, slik at den avregnes etter høyeste effektuttak
per kalendermåned. Dette er i tråd med "Endr. i forskrift om kontroll av nettvirksomhet" § 142, som trer i kraft 1.januar 2022: Effektleddet skal baseres på kundens effektuttak i definerte
perioder. En periode kan maksimalt gjelde én måned.
På sikt kan campus demonstrere et styringssystem, hvor energibruk, lokal produksjon og lagring
styres optimalt, rettet mot et bestemt mål. Ulike mål kan testes for styringen, for eksempel
minimering av energikostnader, minimering av effekttoppene i området – slik at belastningene
på nettet blir lavere, maksimering av egenbruk av lokalprodusert energi, eller minimering av
CO2 avtrykk.

Fornybar energi og energieffektivisering:
•

•
•

Varmesystemet blir fornybart, basert på bioenergi og solvarme og med minst mulig bruk av
elkjel. Det er positivt at solvarmesystemet knyttes sammen med nærvarmesystemet senhøst
2021, for best mulig utnyttelse av varmeproduksjonen i sommerhalvåret. Styring av varmesystemet (termisk) og ventilasjonen (elektrisk) bør sees i sammenheng. Det kan eventuelt
vurderes om temperaturnivået for nærvarmesystemet bør reduseres, siden kun få bygg benytter
nærvarmesystemet direkte til tappevann. Varmeleveranse til flere bygg / varmtvannssystemer
kan vurderes, men er trolig ikke aktuelt siden kun tre bygg med lite bruk gjenstår.
Mer energieffektive bygg, utstyr og infrastruktur, for å redusere behovet for energi.
Energieffektivisering er en grunnleggende premiss for å oppnå nullutslippsnabolag.
Gjerne mer solceller / fornybar strøm, for å øke andelen fornybar energi ytterligere. Dette kan
for eksempel installeres på fasader, for økt produksjon vår/høst, plassering av solceller i ulike
himmelretninger (eks. vestvendt på energisentralen), eller på de tre byggene som ikke er
tilkoblet nærvarmesystemet.
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Energifleksibilitet og nye løsninger:
•

•

Fokuset på energifleksibilitet bør opprettholdes i ZEN (WP4), helst med uttesting av konsepter
på Campus. Dette arbeidet vil spesifiseres i ny ZEN arbeidsplan for 2022-2023. Det kan være
aktuelt å teste endring i varmeleveranse til bygget Låven allerede med dagens toppsystem.
Eventuell videre uttesting i praksis vil trolig først bli mulig etter at det nye toppsystemet blir
installert på Evenstad. Mer fleksibel energibruk er med på å muliggjøre et nullutslippsenergisystem basert på fornybar energi.
Fortsette å teste energiløsninger som er nye i Norge/generelt, som energifleksibilitet og V2G.
Statsbygg demonstrerer slik hvordan offentlige anskaffelser og innovative avtaler kan brukes
for å oppnå ZEN, samt får praktiske erfaringer fra ny teknologi som kan bidra til å realisere
nullutslippsnabolag.
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