
Fremtidens bydel

Ruben Dahl Hansen
Konsernleder

Bærekraftig boligbygging som tar 

klima og miljø på alvor



VERKSBYEN
En bærekraftig og smart bydel 

på 1.500 boliger drevet med solenergi



VERKSBYEN
Salgssuksess med 268 solgte boliger 

siden høsten 2018



Blant de ledende i Europa på 

miljøambisjoner og fremtidens 

løsninger



https://www.arcanova.no/verksbyen/filmer?wc
hannelid=nb1gzk7ke4&wmediaid=cqeqi2f2if

Se presentasjonsfilm 

(3 min)

https://www.arcanova.no/verksbyen/filmer?wchannelid=nb1gzk7ke4&wmediaid=cqeqi2f2if
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Future

Living

TEK

2017

"TEK 2030"
Fremtidens 

boligstandard

50% lavere 

energibehov

PASSIVHUSSTANDARD
• Økt isolering i vegg og tak

• Isolerende energiglass i vindu

• Bedre ytterdører til hver bolig 

=

Vil bli fremtidens forskriftskrav.

Betydelig bedre for 

nordisk og kaldt klima

Eldre boliger

med varierende standard



"TEK 2030"
Fremtidens 

boligstandard

TEK 2017
Gjeldende byggeforskrift/

bransjestandard

Vanlig i Fredrikstad med 

FJERNVARME
BERGVARME og  

VARMEPUMER

Solceller 

og solfangere

SOLENERGI

Virkningsgrad er et mål på hvor effektiv en 

løsning er.  Det er forholdet mellom tilført 

energi og utnyttbar energi.

VIRKNINGSGRAD.
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Future

Living

Fjern-

varme

Future Living har 3 ganger så høy  

virkningsgrad som Fjernvarme



"TEK 2030"
Fremtidens 

boligstandard
SMARTHUS

Boligen din lever

Future Living boligene leveres med nyeste 

teknologi med fullt smarthus. Du kan styre 

hele boligen fra din telefon, uansett hvor du 

er i verden.

Boligen er også lagt opp til å kunne styres 

med  automatiske sensorer, stemmeteknologi 

via Google home, i tillegg til brytere på 

veggen.



"TEK 2030"
Fremtidens 

boligstandard

Lave 

bokostnader
Med lokalprodusert energi

Foreldre og 3 barn

• 193 kvm bolig + garasje

• El bil

• Jacuzzi på takterrasse

• 250C i stuen året rundt
Strømkostnad i april



SOLENERGI
ER FREMTIDEN

Det er ventet at solenergi vil bli verdens 

største elektrisitetskilde fra 2035 
(tall fra Statkraft – om Parisavtalen blir holdt) 

Mengden av solenergi som treffer jorden i løpet av ett år, er 

om lag 15 000 ganger større enn hele verdens årlige 

energiforbruk.

I 2050 forventer Statkraft at solenergi vil utgjøre 

40% av verdens energiproduksjon.

https://www.statkraft.no/var-virksomhet/solkraft/?gclid=EAIaIQobChMIyOKK_4ON8QIVE5CyCh1IfgVvEAAYASAAEgJws_D_BwE

https://snl.no/solenergi



https://nve.no/energi/energisystem/solkraft/



Dispensasjon 

PLUSSKUNDE-

ORDNING
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134 blokkleiligheter
Borettslag

70 småhus
Sameie

Tomannsboliger, rekkehus 

og enebolig i kjede

Dronefoto august 2020
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PLUSS
KUNDEORDNING

i Verksbyen 

Sameie og borettslag:

• Samarbeid med 

strømselskapet Smart 

Energi AS, Nettselskapet 

Norgesnett AS, Enova og 

NVE og Nova Energi AS/ 

Arca Nova Gruppen

• Dispensasjon NVE
Dronefoto august 2020

Prosjekt Boliger BRA
Installert 

solkraft (PV) 
kWp

Beregnet 
produksjon 

kWh

Faktisk 
produksjon 

kWh

Plusskunde 
fordelt kWh

% fordelt

Verkshagen 70 8 903 585,7 456 703 476 749 318 435 66,8 %

Capjon Park 134 10 782 673,5 593 709 



PLUSS
KUNDEORDNING

i sameie

• Felles lavspent nett bak ny trafo

• Hver boligeier blir plusskunde virtuelt via Elhub

• Salg av overskudd til nettet

• Timesmålte verdier

• Egenbruk solstrøm

Dronefoto august 2020



Soloptimal plassering av solcelleanlegg på tak og fasader

Dronefoto august 2020
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• Salg av overskudd nettet

• Timesmålte verdier

• Egenbruk solstrøm

• FDV solstrøm – Smart Energi – Nova Energi AS (anleggseier)

• Hver boligeier blir plusskunde virtuelt via Elhub

• Solstrøm-overskudd fordeles virtuelt til hver boligeier.

• Felles p-kjeller med el-bil lading fra Zaptec

• Felles energianlegg og felles energisentral

PLUSS
KUNDEORDNING

i borettslag

Dronefoto august 2020



Soloptimal plassering av solcelleanlegg på tak og fasader



Soloptimal plassering av solcelleanlegg på tak og fasader



- 400,0 - 300,0 - 200,0 - 100,0  0,0  100,0  200,0  300,0  400,0

2020-01-01 00:00:00

2020-02-01 00:00:00

2020-03-01 00:00:00

2020-04-01 00:00:00

2020-05-01 00:00:00

2020-06-01 00:00:00

2020-07-01 00:00:00

2020-08-01 00:00:00

2020-09-01 00:00:00

2020-10-01 00:00:00

2020-11-01 00:00:00

2020-12-01 00:00:00

2021-01-01 00:00:00

Transformatorbelastning (kWh/h)

Produksjon
(Innmating til nett)

Forbruk
(Last fra nett)

Transformator merkeytelse 630 kVA
Forsyner 70 boenheter i verkshagen gjennom 400V kablet nett.
Installert 586 kWp PV

Nettstasjon NS10026

Vinter

Vinter

Sommer



Erfaringer og kommentarer

• Den lokale solkraftproduksjonen er godt integrert i et eksisterende strømnett uten behov for 
nettforsterkninger.

• Det er ikke avdekket forringende leveransekvalitet i strømforsyningen grunnet denne solkraftproduksjonen.

• Installert transformator virker noe overdimensjonert. Kunne bedre hensyntatt boenhetenes energiklasse og 
solkraftproduksjon. Faktisk er det innmatet produksjon fra solcelleanlegget som viser seg å være 
dimensjonerende for transformatorkapasiteten i nettstasjonen, ikke forbruket. God læring.

• Avgrensning på eiendom virker rimelig. Deling gjennom HS nett kan ikke forekomme. 

• Det har vært litt krevende administrasjon for å sette dette opp i faktureringssystem og Elhub. Dette blir 
enklere etter hvert, og det går av seg selv når det først er satt opp. 

• Basert på erfaringer er Norgesnett positive til utviklingen og utbredelsen av lokal solkraft med avgrenset 
deling av overskuddsproduksjon innenfor eiendom.

Vidar Kristoffersen, avdelingsleder Norgesnett



PLUSSKUNDE

-ORDNING
for sameie og 

borettslag




