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Konsept for energi- og 
klimaløsninger ved 
Tanberghøgda 
 

 

Støtteprogram for energi og klimatiltak fra Enova: 

Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, 

områder og energisystem 

 

1 Sammendrag 

Tanberghøgda er et nytt utviklingsområde i Hønefoss, og Fossen Utvikling AS ønsker å 
bidra til at dette blir en bærekraftig og attraktiv ny bydel i Hønefoss. Samspillet mellom 
natur og mennesker står i sentrum for konseptet, og vurderinger innen energi og 
klimahensyn er en avgjørende faktor for utviklingen av området i hovedprosjektet som 
skal sertifiseres etter CEEQUAL. Det vil i denne konseptutredningen utredes kollektive 
og varige løsninger for intelligent energistyring, produksjonsanlegg for fornybar energi, 
klimagassreduksjon i anleggsfase og klimavennlige transportløsninger som er med på å 
sikre et lavt karbonfotavtrykk for Tanberghøgda i alle prosjektfaser. 

Målet med utredningen det søkes om støtte til er å utarbeide modell(er) og løsninger 
som gir grunnlaget for en innovativ metode for å drive områdeutvikling, med konkrete 
eksempel på fungerende klima- og energikonsepter. Modell(ene) vil omfavne og gi 
premisser for strukturelle og finansielle metoder for boligutviklingsområder som 
Tanberghøgda. Det er nettopp dette som er unikt med konseptutredningen, og noe som 
Fossen Utvikling og partnere vil utnytte i andre tilsvarende prosjekter – både pågående 
og fremtidige byggeprosjekter, men også for andre gjennom Enovas offentliggjøring av 
sluttrapport, samt planlagte aktiviteter for informasjonsspredning som en del av 
utredningen det søkes om støtte til. 

Som en del av utredningen skal det også utredes unike konsepter for energisystemer 
der en felles plattformmodell for smart energistyring og fleksibilitetssalg fastsettes i 
tidlig fase, og som gir premisser for all videre utvikling og utbygging av ferdig bygg og 
infrastruktur ved Tanberghøgda. Innholdet og målene for denne plattformen vil utredes i 
denne konseptutredningen og skal være fungerende innenfor de finansielle rammene 
som settes i utredningen. 

Høy energifleksibilitet er avgjørende for å sikre lokal- og regional bærekraftig 
nettutvidelse tilknyttet elektrifiseringen av lavutslippssamfunnet. Ifølge NVE og andre så 
utgjør fleksibilitet for oppvarming og elektrisitet et stort potensial som bør utnyttes. 
Energibehov og lokale energiressurser for området Tanberghøgda vil optimaliseres for å 
redusere energi- og effektbehovet til området som helhet. Sentralt er en felles 
systemtankegang, der det planlegges intelligent styring av energiforbruk og produksjon 
(både varme og strøm). Vi ønsker å sikre gode rammevilkår for distribuert 
strømproduksjon, lagring og styrbare laster fra start, slik at tilgjengelig fleksibilitet kan 
utnyttes av markedsbaserte systemer. Fremtidige (og eksisterende) 
fleksibilitetsmarkeder er noe som bør legges til rette for innen byggene ved 
Tanberghøgda ferdigstilles, og vil være sentralt i modell(ene) som skal utredes i dette 
konseptstudiet. 
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I tillegg vil byggenes og områdets energibruk og massebehov optimaliseres med tanke 
på høy bruk av lokale kilder, der overskuddsenergi utnyttes til energiformål, og der det 
er en god plan for all massehåndtering. Anleggsfasen og transport er sentralt, slik at 
energi- og effektbruk reduseres og det sikres tilgang på fornybar energi i alle faser. 

 

2  Søker 

Fossen Utvikling AS driver eiendoms- og næringsutvikling på Ringerike og Hadeland. 
Selskapet har 2 ansatte, og samarbeider tett med «søster i konsern» Fossen Eiendom 
AS, som også har 2 ansatte. Selskapet har engasjert en rekke leverandører og 
konsulenter, og samarbeider tett med disse. Fossen Utvikling AS sin grunnidé er å 
avhjelpe grunneiere med sentrale eiendommer for utvikling, tidligst mulig i utviklingen. 
Selskapet bekoster og gjennomfører all utvikling av eiendom, mot eierandel i ferdig 
regulert tomt. Videre tar selskapet byggherreansvaret for infrastruktur og uteområdene, 
og legger føringer for hvordan byggherreansvaret skal utøves for selve byggene 
(arkitektonisk utforming, materialvalg, energiløsninger, mm). Selskapet tar unntaksvis 
byggherreansvaret for bygg. 

Fossen Utvikling AS gjennomførte bydelsutviklingen Krakstadmarka/Hønefoss Øst på 
oppdrag fra Ringerike kommune og er og største grunneier (50 % av arealet). 
Bydelsutviklingen ble gjennomført som en kommunedelplan (Krakstadmarka), og senere 
to reguleringsplaner Tanberglia og Tanberghøgda. Gjennom en opsjonsavtale kjøpte 
selskapet så ut største grunneier, og eier nå de to reguleringsplanene med 
omkringliggende områder. Indre utbyggingsområde i Tanberglia ble solgt til OBOS Block 
Watne AS, mens for Tanberghøgda vil selskapet selv stå for utbygging etter ovennevnte 
modell. 

FORANKRING Fossen Utvikling AS sitt styre har besluttet å gjennomføre prosjektet. Fossen Utvikling 
AS vil delta i utredningen med «hud og hår» og er engasjert i alle løsningene som skal 
utredes. Prosjektet er viktig for å finne den grønne, best mulige og helhetlige 
energiløsningen i hele utbyggingen. Selskapet skal, som nevnt over, selv ta 
byggherreansvaret for infrastrukturen, og legge føringen for energiløsningene i boligene. 
Selskapet kan også ta eierskap og byggherreansvaret for eksempelvis solcelleanlegg og 
andre felles energiløsninger hvis at det viser seg nødvendig for konseptet, eller 
konseptene som velges å gå videre med. Fossen utvikling har faglig bakgrunn fra finans 
og vil utnytte denne kompetansen til å utvikle eierskapsmodeller som er med på å sikre 
langsiktige løsninger i en finansiell modell der risikofordeling og økonomisk bærekraft er 
sentralt. I denne modellen må alle parter se en interesse av å levere de energi- og 
klimaløsninger som utredes. 

ØKONOMISK FORUTSETNING Fossen Utvikling AS er forberedt på å bekoste energikonseptutredningen, men er 
avhengig av økonomisk støtte fra Enova for gjennomføring av prosjektet.  

ERFARING OG FORUTSETNING Fossen Utvikling AS har egen generell kompetanse innen finans, prosjektering og 
utføring av ulike prosjekter i bygg- og anlegg, samt kompetanse innen biologiske 
forhold. COWI AS har utarbeidet denne søknaden om støtte på vegne av Fossen 
Utvikling – med bistand fra samarbeidspartnere, og vil lede konseptutredningen. COWI 
har gjennomført flere konseptutredninger som alle har fått innvilget støtte fra Enova, og 
hvor relevant kunnskap vil være fundamentet for denne utredningen som det nå søkes 
om støtte til. Kort utdrag av Enova-støttede prosjekter hvor COWI og Futurehome har 
vært delaktig er: 

• Konseptutredning for energi- og klimatiltak ved Ryen verksted. 

• Konseptutredning for energi- og klimatiltak for Hvaler kommune. 

• Konseptutredning av batterisystem for økt pumpekapasitet ved VEAS-anlegget. 
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• Inspiria Charge Court (som prosjekterende). 

• Elnett 21 (som prosjekterende). 

• Konseptutredning Verksbyen. 

• MicroFlex for energifleksibilitet. 

STRATEGISK VERDI Fossen Utvikling AS benytter miljøsertifiseringen CEEQUAL, som tar opp en rekke 
bærekraft-vurderinger som skal gjøres i prosjektet. I tillegg til å kontrollere prosjektet, 
utfordrer også miljøsertifiseringen prosjektet. For å oppnå høyest mulig score er 
konseptutredningen svært viktig. Konseptutredningen vil også gi økt oppmerksomhet til 
prosjektet og kan bidra til god markedsføring og synlighet. Fossen Utvikling har også en 
forståelse av at markedet, dvs. kjøpere av boligene, ønsker innovative og miljøvennlige 
løsninger. Fremtidens boligkjøpere vil forvente at utviklere og utbyggere presenterer 
utbyggingsprosjekter som er bærekraftige, og som viser helt konkrete bærekraftige 
løsninger for energi, biologi, utemiljø, innemiljø og fellesskap. 

 

3  Prosjektet 

HOVEDPROSJEKTET  Gjennom hovedprosjektet ved Tanberghøgda skal det bygges et nytt boligområde som 
skal tiltrekke seg en variert kjøpergruppe. Tanberghøgda skal spesielt tilrettelegges for 
unge barnefamilier, ved å legge til rette for god grønnstruktur, og leke- og områder for 
uteopphold. Tanberghøgda skal bygges ut i tre etapper, som presentert i Figur 1, og var 
ferdig regulert november 2019. Det er planlagt ca. 350-500 boenheter, noe som gjør 
Tanberghøgda til distriktets klart største og mest betydningsfulle utbyggingsområde. 
Tanberghøgda blir den største og viktigste delen av en ny bydel i Hønefoss 
(Krakstadmarka/Hønefoss Øst). Byggestart for infrastruktur til boliger i etappe 1 er 
planlagt til våren 2023. Løsningene som utredes i konseptutredningen vil da kunne 
iverksettes til byggestart for bygging av boligene. 

 Fossen Utvikling AS har søkt miljøsertifiseringen for prosjektet. CEEQUAL er 
anleggsbransjens svar på BREEAM, og er på sterk fremmarsj i Norge. Tanberghøgda vil 
bli Norges første boligprosjekt som CEEQUAL-sertifiseres, og derav det første 
boligprosjektet i Norge som bli miljøsertifisert fra «bunn av». Miljøsertifiseringen med 
denne konseptutredningen vil da kunne «vise vei» for kommende prosjekter i Norge. 

 Prosjektering av infrastruktur og tomter med opparbeidelse av turdrag er allerede 
igangsatt. Med prosjektering av infrastruktur menes vurdering av geoteknikk og 
naturmangfold, flom og overvann, samt prosjektering av vei, vann, avløp og kabel 
traséer. Det skal utarbeides et effektbudsjett for netteier, og det er ønskelig å studere 
hvordan mer innovative energi- og klimaløsninger påvirker blant annet dette.  

Tanberghøgda er allerede tilrettelagt for kollektivtransport. Det er i reguleringsplanen 
avsatt og bestemt både permanente og midlertidige busslommer. Byens egne 
«ruslebusser» vil frekventere området. Det skal etableres fortau for gang- og sykkel 
(2,5 m), som kobler seg på byens øvrige gang- og sykkelnett. Tanberghøgda og 
naboprosjektet Tanberglia følger opp nylig vedtatte kommunedelplan, og prosjektene 
bygger ca. 3,7 km offentlig vei med fortau tilrettelagt for kollektivtransport, gående og 
syklende. Pga. høydeforskjeller på tomta, og etter kravene om universell utforming, 
skjer denne tilkoblingen mot byen via Hvervenkastet (ved Ringerike Sykehus). 

 Konseptutredningen vil gi et viktig bidrag til en helhetlig prosjekteringsprosess, hvor det 
blir mulighet til en grundigere vurdering av energiløsning for å minimere 
klimagassutslipp i prosjektets samtlige faser. Konseptutredningen vi kunne bidra til et 
bedre sertifiseringsnivå gjennom CEEQUAL, som prosjektet skal sertifiseres etter, og i 
tillegg gi innsikt i synergier mellom CEEQUAL og overordnede målsetninger på energi, 
effekt og klima som vil være verdifullt for et godt helhetlig prosjekt med miljø i fokus. 
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Eventuell innvilgelse av støtte vil kunne gjøre at CEEQUAL-sertifiseringsambisjonen 
heves. 

 

Figur 1: Utbyggingsplan for Tanberghøgda. Utbyggingen vil skje gjennom tre separate etapper, men 
konseptutredningen vil omfavne alle tre etappene. 

Under de tre etappene vil det bygges ulike antall og ulike typer boliger, som presentert i 
Tabell 1. Det er et sammensatt område, planlagt med eneboliger, rekkehus og 
konsentrert blokkbebyggelse. Fossen Utvikling jobber med å øke det totale antallet med 
boliger som skal bygges ut. 

Tabell 1: Antall boliger og estimert areal for hver etappe og type bygning for Tanberghøgda. 

Etappe Det. fase Antall  BRA/enhet BRA  Bygningstype 

1  1 37 180   6 660  Småhus/ enebolig 

2  2A 100 110 11 000  By 

2B 39 110   4 290  Rekke/ småhus 

2C 126 70   8 820  Boligblokk 

2D 20 180   3 600  Enebolig 

3 3 40 70   2 800  Boligblokk 

SUM   382   37 170   

 

3.1  Mål for utredning 
 Tanberghøgda er et boligutviklingsområde, der konseptutredningen omfatter boligene, 

energisystemet og transportløsningene gjennom hele livsløpet. Det er lagt til grunn et 
bredt fokus som sikrer en helhetlig løsning som er miljømessig, samfunnsmessig og 
økonomisk bærekraftig. 
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 Målet for konseptutredningen er å utrede varige energi- og klimakonsepter som utvikler 
Tanberghøgda til et attraktivt og bærekraftig boligområde. Konseptutredningen skal 
utvikle et lokalt energisystem med god energifleksibilitet, som er avgjørende for å sikre 
lokal- og regional fleksibilitet til elektrifiseringen av lavutslippssamfunnet. Videre er det 
ambisjon om å utnytte mer fornybar kraft og varme i alle prosjektfaser, som innebærer 
å ta i bruk ny teknologi og utvikle forretningskonsepter for energi- og klimaløsninger. 

 Konseptet vil derfor studere reduksjon av klimagassutslipp i både anleggsfase og 
driftsfase. Her er det viktig å trekke frem at prosjektet følger en prosedyre i 
miljøsertifiseringssystemet CEEQUAL, der det parallelt trekkes synergier for å utvikle 
denne miljøsertifiseringen videre som kommer andre fremtidige prosjekter til gode. Vi 
ser det som et poeng at ulike programmer og sertifiseringsordninger for energi- og 
klima er mest mulig harmonisert. Konseptutredningen vil bidra til å sørge for god 
kapasitet i det lokale strømnettet, ved å ikke belaste dette unødvendig ved 
dimensjonerende forhold. Dette er avgjørende i et samfunn som ønsker å muliggjøre 
elektrifisering, og det vil bygges videre på de løsninger som allerede er uttestet i 
Verksbyen med Telia og Futurehome. Erfaringen med smarte løsninger herfra viser 
svært gode resultater både for boligsalg og trivsel for boligkjøpere ved slike løsninger. 

Konseptutredningen vil også omfatte hvordan ulike energiløsninger spiller på lag med 
biologiske forhold. Utbyggingen i Tanberghøgda har som ambisjon om å øke det 
biologiske mangfoldet, som følge av utbyggingen. Dvs. at det er flere planter og dyr på 
tomta etter at utbyggingen står ferdig. Dette betyr at eksempelvis frittstående 
solcelleanlegg må ta hensyn til det biologiske mangfoldet, at planter og dyr kan leve i 
pakt med solcelleanlegget. 

Prosjektmålsetninger 

1. Utrede forretningsmodell(er) for investering i lokale distribuerte energiressurser 
for områdeutvikling som halverer energibehov i alle prosjektfaser. 

2. Definere konsept(er) for energistyring som halverer nett-dimensjonerende 
effektbehov, relativt til nullalternativet innenfor gitte rammer definert i 
forretningsmodell(er). 

3. Minst 20 % klimagassreduksjon (CO₂-ekv.) for infrastrukturfasen, samt 
undersøke om det er mulig å få til 20 til 50 % reduksjon for alle prosjektfasene 
samlet.  

4. Økt innovasjon for prosjektet og for alle partnere i fremtidige prosjekter. 

5. Bidra til høyere sertifiseringsnivå for påbegynt CEEQUAL-sertifiseringsprosess – 
til nivå Excellent eller Outstanding. 

6. Energiløsningene skal bidra til økt biologisk mangfold. 

 

I tillegg til rapporten i seg selv som skal beskrive resultatene, skal utredningen 

• Inngå som strategi for videre kollektiv energi og klimastrategi som følger hele 
prosjektgjennomføringen av Tanberghøgda, fra infrastruktur til ferdig utbygd 
boligfelt. 

• Bidra til å sette fremtidens standard for boligutbygging, ved at Fossen Utvikling 
skal bearbeide en kravspesifikasjon for energi- klimaløsninger for bebyggelsen 
hvor løsningene fra utredningen setter som krav i videre anskaffelser. Dette 
gjelder også krav til anleggsarbeidene hvor massebalanse er et sentralt tema. 

• Realisere mulighet for grønne lån for boligkjøperne, ved at boligene oppnår 
beste resultat for energimerking. 
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• Beskrive forretningsmodeller for tredjeparter å sikre varig og funksjonell drift av 
energi- og klimaløsninger som vil utgjøre et helhetlig energi- og klimakonsept. 

• Utrede samarbeidsmodeller for å sikre gode synergier i byggeprosjekter for 
energi- og klimaløsninger mellom byggherre og entreprenør. 

PROBLEMSTILLING 

OG BARRIERER  For å utvikle et realiserbart konsept vil det i første omgang utføres analyser av både 
klimagassutslipp, samt energi- og effektbehov for boligområdet for å definere 
nullalternativet. Det er videre valgt å identifisere områder der tiltak er av særlig stor 
betydning, og da retter seg mot klimagassutslipp (CO₂-ekv.), eller energi- og 
effektbehov som er av betydning. Eiendomsmarkedet etterspør bærekraftige 
boligkonsepter, og et boligområde som er bærekrafts-sertifisert og som har gode 
løsninger for energi, klima og natur vil kunne markedsføres med merverdi for utbyggere 
og kunder i fremtiden. Derfor ønskes det å gjennomføre denne konseptutredningen, 
nettopp for å utarbeide helhetlige og gode løsninger som er praktisk anvendbare og som 
skaper bærekraftige forretningsmodeller som bidrar til en sirkulærøkonomi. En slik 
konseptutredning gir en mulighet for å tidlig identifisere et mulighetsrom for løsninger 
som er mer ambisiøse enn det som allerede planlegges i prosjektet. 

 

PROSJEKTORGANISASJON   I Tabell 2 er det presentert prosjektorganisasjon for konseptutredningen. Ansvarlig 
søker er Frederik W Skarstein som er prosjekteier for hovedprosjektet, som også har 
støtte fra kollega Tom Pedersen. COWI AS vi være primært utførende av 
konseptutredningen. Det er også tatt med relevante samarbeidspartnere som netteier 
Ringerikskraft Nett og Ringerigskraft Energi. Futurehome AS vil også bidra med 
ressurser som har spisskompetanse innen smart styring av energiressurser som styrbare 
laster, strømproduksjon og lagring. 

 Tabell 2: Prosjektets organisering. COWI gjennomfører selve konseptutredningen med bistand fra 

nøkkelbedrifter som netteier og underleverandører. 

CV NAVN ROLLE FIRMA KATEGORI 

1 Frederik W Skarstein Prosjekteier Fossen Utvikling AS 

Ansvarlig søker 
Siviløkonom og 

Bygg- og anleggs-
ingeniør 

2 Tom Pedersen Prosjekteier Fossen Utvikling AS 
Fagtekniker og 

lærer 

3 Lene Grimsrud 
Prosjektleder 

hovedprosjekt og 
CEEQUAL-prosess 

COWI AS 
Siv.ing. 

kommunalteknikk 

4 Marius Gurholt 
Primært utførende 
konseptutredning 

COWI AS Siv.ing. energi 

5 Christian Rendall 
Primært utførende 
konseptutredning 

COWI AS 
Siv.ing. 

Energifysikk 

6 Jørn Stene 
Spesialist termisk 

energi inkl. varme-
pumper/kjølesystemer 

COWI AS 
NTNU 

Ph.d. 
Varmepumpe-

teknologi 

7 Michal G Gjerde Utførende LCA analyser COWI AS 
Siv.ing. Industriell 

økologi 

8 Halvor Grønlund Transportplanlegger COWI AS 
Seniorkonsulent. 

Transport og 
byutvikling 

9 Live Dokka 
Direktør fornybar 

energi i Ringrikskraft 
Nærvarme 

Ringerikskraft 
Nærvarme AS 

Siv.ing. 
Energifysikk 
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10 Irina Pirozhinskaia 
Leder for 

planavdelingen i 
Ringerikskraft Nett 

Ringerikskraft Nett 
AS 

Siv.ing. 
elkraftteknikk 

11 Morten Hagen 
Leder salg/ marked og 

forretningsutvikling 
Futurehome AS 

Diplomkandidat IT 
og Multimedia 

12 Danny Zaitsev Forretningsutvikler Futurehome AS 
Mastergrad i 

statsvitenskap 

13 Ola Skar 
Regional salgssjef 

Spesialist smarte hjem 
Telia Norge AS 

Bachelor i 
økonomi og 

fagbrev elektro 

 

4 Teknologi- og løsningsbeskrivelse 

Ut ifra prosjektmålsetningene er det valgt å dele konseptutredningen opp i følgende 
arbeidspakker. Disse arbeidspakkene representerer hver vesentlige sprang i forhold til 
etablert praksis i dag. Konvensjonelt alternativ er presentert under avsnitt 4.4.1. 
Inndelingen av arbeidspakker er gjort for å forenkle og systematisere de ulike 
utredningsbehovene:  

1. Energifleksibilitet og lokal fornybar energi. 

2. Klimagassreduksjon i anleggsfasen. 

3. Transportløsninger 

4. Helhetlige energi- og klimakonsepter innenfor gode finansielle modeller som 

bidrar til sirkulærøkonomi. 

 Disse arbeidspakkene er tenkt løst med følgende overordnet løsningsstrategi for 
konseptutredningen. Løsningsbeskrivelsen suppleres ytterligere under arbeidspakkene: 

1. Kartlegge energibehov og distribuerte energiressurser per boligenhet i 
boligområdet, og utarbeide en plan for varme og elektrisitets-produksjon basert 
på disse kildene.  

2. Utvikle forretningsmodeller og synliggjøre og løse eventuelle barrierer for disse 
som følge av f.eks. regulatoriske bestemmelser for energi – kjøp, salg og 
produksjon av strøm og varme. 

3. Gjennomføre systematisk tilnærming fra LCA-analyse og gjennomføre dialog 
med aktuelle aktører for å redusere massetransport, og import av masser til 
prosjektet. Det vil undersøkes mulighetene for utslippsfrie teknologier, med 
infrastruktur fra netteier. 

4. Konkretisere et helhetlig konsept(er) som oppnår overnevnte mål, inkl. 
transportløsninger og reduksjon av utslipp i anleggsfasen. 

5. Fastslå retningslinjer for utførende entreprenører for hvordan konsept(ene) skal 
gjennomføres for senere faser av Tanberghøgda og liknende prosjekter. 

For å sikre at løsningene som utvikles blir realisert vil prosjekteier ta et stort ansvar for 
gjennomføring. Prosjekteier Fossen Utvikling AS vil selv ta byggherreansvaret for all 
overordnet infrastruktur, uteområdene, mm. Videre vil Fossen Utvikling AS pålegge 
byggherre for byggene de energi- og klimaløsningene som skal brukes i boligene. De 
helhetlige løsningene for styring av lys, oppvarming, elbilladning, materialvalg, 
arkitektonisk utforming, samt en rekke andre «smarte» løsninger, vil gjelde for hele 
utbyggingen, uavhengig av byggherre på boligene. 

For Tanberghøgda er det ønskelig å utnytte lokale energiressurser, som solenergi, 
bergvarme, energilager i grunnen og ved batteriinstallasjoner for å redusere det totale 
energibehovet per år, og like viktig redusere det momentane og maksimale behovet for 
energi (effekt). Ved å omforme og lagre fornybar energi lokalt ved Tanberghøgda, samt 



 

 
                               8 25.08.2021 

  

styre energibehovet på en smart måte, vil løsningene som skal utredes beskrives 
gjennom helhetlige konsepter. Det vil si at de konkrete energiteknologiene må skaleres 
og settes i system for å kunne presenteres som et fullverdig konsept for energi- og 
klimaløsning ved Tanberghøgda, som presentert i Figur 2 og Figur 3. Det er verdt å 
merke seg at Fossen Utvikling eier og disponerer areal ut over de «bolig-byggbare» 
områdene i planen, og vil tilrettelegge disse arealene for fellesanlegg (som 
solcelleanlegg og vannfordrøyning), uteområder, grønt- og turdrag. 

 

Figur 2: Skjematisk oversikt for energi- og klimakonsept inkludert de ulike arbeidspakkene (A1-A4)  

Felles for alle tiltak er at de skal være skalerbare til prosjektfasene og boligstørrelsene. 
F.eks. mindre HYSS-anlegg til eneboligene, et større anlegg for 10 rekkehus, enda 
større anlegge for 24 leiligheter i en lavblokk, og stort anlegg i «landsbyen» med 150 
boenheter. 
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Figur 3:Teknologi og løsninger som studeres i konseptutredningen skal skaleres og settes i system 
for å nå prosjektmålene for Tanberghøgda. Energikonseptene vil bli skalerbare til de tre 
utbyggingsfasene for Tanberghøgda  

4.1 Energifleksibilitet og lokal fornybar energi 
Det er et stort behov for å vite mer om de mange fleksibilitetsmulighetene som er 
tilgjengelige i bygg, hvordan disse kan utnyttes for å gjøre fleksibilitetstjenester samt 
vite mer om hvilke energikilder som er egnet for å bidra til energifleksibilitet i 
energisystemet, som et overordnet mål for denne arbeidspakken. 

FORNYBAR KRAFTPRODUKSJON, LAGRING OG STYRING 

Økt bruk av strøm betyr behov for økt nettkapasitet, og å bygge kapasitet koster enten i 
form av anleggsbidrag og/eller nettleien som kundene betaler. Alternativet som skal 
utredes i konseptutredningen er smartere bruk av strømmen, noe som koster vesentlig 
mindre for netteier og kunde i et livsløp. Dette vil komme samfunnet som helhet til gode 
gjennom reduserte nettinvesteringer, og mindre import av kraft på kalde vintre. 

Det er ønskelig å videreutvikle løsninger med Ringerikskraft Nett og Telia/Futurehome 
som tilrettelegger for salg av fleksibilitet i fleksibilitetsmarkeder for å redusere 
strømkostnader, men også anleggsbidrag i etableringsfase. Her finnes det mange piloter 
vi vil bygge videre på, bl.a. e-Flex1 som viste at det er mulig å tilby mindre laster 
aggregert i et marked for å sikre en bedre balanse i kraftmarkedet. Vi regner med at 
fleksibilitetsmarkeder blir etablert før boligene tas i bruk, derfor planlegger vi løsninger 
som sørger for at laster er aggregert og tilrettelagt for salg. Dette er et avgjørende 
moment i totalkonseptet, og der inngår elektriske og termiske laster. 

 
1 https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2021/sikrer-
stromforsyningen-med-bidrag-fra-elbiler-panelovner-og-ventilasjonsanlegg/ 
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Ringerikskraft nett jobber med et spennende forsknings- og 
utviklingsprosjekt der de skal se på om kombinasjonen av smarte 

målere, styring og automatisering og nye produkter på markedet som 
kan bidra til å holde driftskostnader i nettet nede. 2 

Nye nettleiemodeller som effektbaserte tariffer og ordning for deling av fornybar 

kraftproduksjon er nå under uttesting i Norge. Smart styring av lys, oppvarming og 
elbillading er billig, pålitelig og brukertilpasset 
teknologi som lar seg benytte som standard på 
Tanberghøgda. Barrieren blir å realisere volumet 
av alle boliger, som bl.a. hvordan dette skal selges 
for alle boligtyper, slik at løsningene gir en god 
økonomi for alle parter, og utgjør et nyttig 
helhetsgrep for netteier. 

For strømproduksjon vil det i konseptutredningen 
utredes aktuelle områder for solcelleinstallasjoner. 
Allerede avdekkede områder er takområder 
på boliger og egnede uteområder for 
bakkemonterte anlegg. Den aktuelle bakkemonterte solcelleinstallasjonen er en 
sørvendt ravine hvor det er plass til et større solcelleanlegg. Bakkemonterte 
solcelleanlegg er i ferd med å bygges ut i Norge, men det mangler gode helhetlige 
tekniske løsninger for lokal sosial- og naturtilpasning, der løsninger for sikkerhet, 
estetikk og naturmangfold gis et spesielt fokus i konseptutredningen. Særlig sistnevnte 
er viktig for dette området, der samspillet mellom mennesker og natur er av avgjørende 
betydning. En annen konkret utfordring er hvem som skal eie anlegget, og hvordan man 
kan få avregnet strømproduksjonen til de ulike boenhetenes gode. De fleste 
nettselskaper har avviklet summasjonsmåling, og siden det etableres egne strømmålere 
for hver andel bør det utredes løsning for hvordan strømproduksjon fra bakkemontert 
anlegg kan avregnes på strømregningen til alle beboerne. Det er også spennende å 
vurdere om infrastruktur som pumpestasjoner og gatelys kan forsynes med lokal 
fornybar energi, noe det så langt har vært lite søkelys på i Norge.  

For å redusere effekttopper ytterligere, utover det man kan med smart styring av 
styrbare elektriske laster, vil også batteriinstallasjoner og termisk energiakkumulering 
studeres i utredningen. Slike løsninger vil kunne være fundamentalt i fremtidige 
fleksibilitetsmarkeder og sikring av at mest mulig av egenprodusert strøm forbrukes av 
beboerne i Tanberghøgda, ved å lagre overskuddsproduksjon av strøm til senere 
tidspunkt. 

Fornybar varmeproduksjon og lagring 

Siden oppvarming utgjør en så betydelig andel av både energi og effektbehov, er det 
avgjørende å skape et helhetlig termisk energikonsept, som en del av helheten i energi 
og klima-konseptet. For et termisk system er det avgjørende å forsyne området med 
ulike bygg, med fleksibel, pålitelig og billig fornybar varme og kjøling.  

Slik er de termiske løsningene avgjørende for å utvikle et godt energikonsept, der 
behovet for tilført elektrisk effekt begrenses og lokal fornybar energi utnyttes teknisk-
økonomisk best mulig. Av energikilder som vil undersøkes til å dekke termisk 
energibruk, er bergvarme og bioenergi, samt overskuddsvarme fra gråvann og 
ventilasjonsluft.  

 
2 https://www.ringerikskraftnett.no/blogg/kan-smartere-strombruk-gi-lavere-nettleie 

Figur 4: Effektposter for Tanberghøgda 
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Det er mange eksempler på ny teknologi - og løsninger som inngår i 
konseptutredningen. Disse vil da videreutvikles for Tandberghøgda, som:  

• Integrert bruk av solenergi og avansert bergvarmepumpe - inspirert av HYSS3, 

og utredes videre fra tidligere Enova-støttet prosjekt Verksbyen. Naturlige 

kuldemedier vil foretrekkes særlig for boligblokker, men vil også utredes for 

eneboliger. 

• Bruk av gråvann og ventilasjonsluft til termisk lading av energibrønner som 

ved Moholt studentby4. Her vil lading av energibrønner på sommeren være et 

tema som undersøkes. 

• Felles oppvarmingsløsninger med lavtemperatur infrastruktur der akkumulering 

og laststyring er integrert.   

• Helhetlig koordinert styring av energiproduksjon og forbruk for termisk energi. 

Av barrierer for gode løsninger så vil integrasjon i et helhetlig energistyringssystem 
være en utfordring som vil behandles i utredningen. 

4.2 Klimagassreduksjon i anleggsfasen  
De senere år har det blitt et økt søkelys på utslipp i anleggsfasen, da utslipp og 
energibruk i denne fasen ofte er betydelig og problematisk av flere grunner. Det blir 
vanskelig å kompensere for utslipp i driftsfasen, hvis det er påløpt store 
klimagassutslipp i anleggsfasen, som er utfordrende å kompensere for i livsløpet til drift 
av boligområdet. Hovedprosjektet har derfor jobbet for å synliggjøre klimagassutslipp 
gjennom livsløpet, inkludert anleggsfasen. Det er allerede satt søkelys på en skånsom 
opparbeidelse av området, med bevaring av trær som sikrer karbonlagring også i 
anleggsfasen. 

Konseptutredningen vil kunne løfte dette innsatsområdet slik at det er mulig å sikre 
helhetlige løsninger som fungerer allerede fra anleggsfasen. Samarbeid med 
entreprenøren for tomtearbeider og Ringerikskraft Nett gjør at vi har tro på å kunne 
realisere gode løsninger for anleggsfasen. I konseptutredningen vil vi gjøre en 
kost/nytte analyse for tiltak i anleggsfasen, hvor tiltak rangeres etter kostnad relativt til 
reduksjon av utslipp som kartlegges i LCA analyser. Så vil det innarbeides løsninger i 
konseptutredningen. 

For å sikre klimagassreduksjon i anleggsfasen er det valgt å sette søkelys på følgende i 
konseptutredningen: 

 Tidlig infrastrukturforsyning, eller alternative løsninger for forsyning av strøm til 
aktuelle elektriske maskiner og utstyr. 

 Utarbeide en plan for fornybar energi til utslippsfri oppvarming, stasjonær energi 
med anleggsmaskindrift i anleggsfasen.  

 Konkurransegrunnlag vil fokusere krav til asfalt (både energi og klima) og andre 
betydelige mengdefraksjoner som identifiseres gjennom LCA analyse.  

 Gå i dialog med nettselskap og Ringerike kommune på omfyllingsmasser – slik 
at massetransport reduseres og større bruk av stedlige masser oppnås. 

En viktig barriere for gode løsninger for redusert massehåndtering er krav fra 
myndigheter og infrastruktureiere, som ikke alltid tillater bruk av stedlige masser, eller 

 
3 https://www.free-energy.com/hyss 
4 https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/teknologiportefoljen/innovative-nybygg-og-
fornybar-energi-til-moholt-studentby/ 
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en fornuftig gjenbruk av masser som er tilgjengelig i prosjektet. Vi søker derfor å 
fokusere på dialog og tidlig involvering av interessenter. 

 

I utredningen så vil massebalansen optimaliseres, med en tilnærming hvor vi vil 
undersøke de ulike massefraksjonene. Først ved å undersøke muligheter for en lokal 
massebalanse i hele prosjektet, fra infrastrukturfase til byggefasen for tomtene. Dette 
vil dokumenteres som en del av LCA. Så vil selve volumene reduseres ved å utfordre 
eksempelvis de kommunale kravene til omfyllingsmasser rundt rør. Til slutt vil masser 
med høye klimagass-utslippsfaktorer forsøkes erstattes med andre typer masser.  

Noen temaer som vi planlegger belyst, er: 

- Omdisponering av lokal matjord til prosjektet for å minimere transport.  

- Gjenbruk av skogsjord som skal benyttes i prosjektet, ved å blant annet gjenbruke 
jord med svartelistede arter. Dette reduserer bort-transport i prosjektet. Til slutt ønsker 
vi å etablere en ny praksis for anleggsgjennomføring som er med på å endre praksisen 
for nye planlagte prosjekter, der vi tror CEEQUAL kan være en plattform å spre nye 
praksiser.  

 

4.3 Transportløsninger 
Det er ønskelig å tilrettelegge for en mer direkte kobling for gående og syklende mot 
byen via Campus Ringerike, Universitetet i Sørøst-Norge. Denne koblingen, og turdrag 
ellers, er omtalt reguleringsplanens ordlyd, og blir et svært viktig tema ved utforming av 
uteområdene. Allerede nå, før landskapsarkitekter har utformet plan for uteområdene, 
har prosjekteier oppgradert gamle hestekjøreveier og traktorveier, slik at disse er 
fremkommelig for gående. Allmenheten inviteres allerede nå, før utbygging, inn i 
utbyggingsområdet. Utbygger benytter dette for å markedsføre prosjektet, og beboere i 
nærområdet får et nytt rekreasjonsområde for fysisk fostring. 

Reguleringsplanen tilrettelegger for et omfattende turdrag internt i boligområdene, og 
på en slik måte at treffpunktene mellom bil og gående/syklende minimeres. Meningen er 
at trafikksikkerheten for spesielt barn og unge ivaretas på en best mulig måte, og at 
bilen som fremkomstmiddel blir underordnet i utviklingen. Tesen er at «jo bedre det 
tilrettelegges for gående og syklende, desto mindre behov vil det bli for egen bil». 
Målsettingen må bli at omfattende tilrettelegging i turdrag, i mest mulig direkte 
tilkobling mot byen, bidrar til mindre transportbehov ellers. Omfattende turdrag for 
gående og syklende vil bli et viktig energi- og klimatiltak.  

I konseptutredningen skal alle parkeringsplasser tilrettelegges med ladepunkter for 
«smart lading», dvs. lading av bil over tid, med selvregulerende effekt til lavest mulig 
pris. Det vil utredes og tilpasses lading av privatbiler på en slik måte at effektbehovet 
for dette blir lavest mulig, samt finne løsninger som krever minst mulig effekt i trafoer 
og kapasitet i overføringsnettet.  

Det skal avklares hvordan felles delebilordning kan organiseres slik at dette blir 
foretrukket for flest mulig fra start. Slike samarbeid krever at det planlegges helhetlig 
fra start, der prinsipper for brukerhåndtering og finansielt fokus skal gjøre det enkelt for 
bruker, og økonomisk bærekraftig for alle parter. 

4.4 Helhetlige energi- og klimakonsepter 
For at ny teknologi og nye løsninger skal fungere i praksis er det viktig å identifisere 
tidlig hvordan ferdige løsninger kan fungere organisatorisk og kommersielt. Her er det 
flere viktige problemstillinger som adresseres, som i hvor stor grad kollektiv og 
individuelle løsninger skal velges, virkemåten til ulike former for eierskapsmodell, samt 
identifisering av økonomiske drivere og barrierer for kommersielle løsninger.  



 

 
                               13 25.08.2021 

  

Noen kollektive løsninger som vil være aktuelt å utrede på dette konseptstadiet er 
energisentraler (varme og elektrisitet), felles prinsipper for smart styring av hjem, felles 
person- og varetransport, samt ulike former for anleggsaktiviteter. Målsetningen er at 
disse tjenestene og løsningene skal gjøre hverdagen enklere for beboere. Samtidig må 
det være betalingsvillighet og en forretningsmodell som realiserer konseptet. Som et 
eksempel vil felles termisk løsning for flere enheter og områder avhenge av profesjonell 
styring og oppfølging. Da er det fornuftig å overføre en del ansvar til en tredjepart med 
relevant erfaring. Her vil konseptutredningen gi noen føringer for hva som skal 
innarbeides i energi- og klimakonseptet for området. Dette konseptet vil være et 
grunndokument for videre utarbeidelse av konkurransegrunnlag til utførende byggherre 
for bygg og anlegg, der deler av konsept fungerer som ferdige beskrivelser som kan 
inkluderes i et konkurransegrunnlag. 

Dette krever en plan og en forankring som vi tidlig ønsker å ta tak i. Slik sett vil 
sluttproduktet av en konseptutredning bunne ut i ferdige felleskonsepter for energi – og 
klima som vil inkluderes i den organiseringen som planlegges videre for Tanberghøgda. 
Vi håper da at utredningen vil kunne realisere flere tjenester og produkter som vil 
komme innbyggerne og samfunnet til gode. Det vil også synliggjøres de barrierene som 
eventuelt kan gjøre helhetskonsepter vanskelig å gjennomføre, slik at disse kan løftes til 
myndighetsnivå, gjennom dialog med RME. 

Ringerike kommune vil overta og drifte hovedanleggene vei, vann og spillvann. Alle 
kjøpere av boliger i Tanberghøgda får pliktig medlemskap i et lokalt vel, og et 
overordnet vel. Lokalt vel (for eksempel alle enhetene i en lavblokk) får eierskap og 
ansvaret for løsningen for denne blokka med lokalt uteområde. Det overordnete velet 
(alle ca. 400 boenhetene) vil få eierskap og ansvaret for alle felles uteområder, turdrag, 
friområder, felles leikeplasser og fellesanlegg, som vannfordrøyning og 
overvannsanlegg. 

Hvor energiløsninger og anlegg eies og driftes; i lokalt vel, overordnet vel, hos utbygger 
eller ekstern, vil vurderes i dette konseptstudiet. Dette vil avhenge av teknisk løsning og 
behov i de ulike delene av utbyggingen. 

 

4.4.1 Tiltakseffekt sett i forhold til konvensjonell løsning 
 Som utgangspunkt er det TEK 17 som stiller krav til energi. Det er opp til utbygger å 

sørge for løsninger som eventuelt begrenser effektuttak fra boliger, eller reduserer 
klimagassutslipp i anleggsfase og i drift. Alternativet (konvensjonell løsning) til å gjøre 
en slik konseptutredning for Enova, vil være å benytte standardløsninger for oppvarming 
som luft/vann- varmepumper til eneboliger uten en strategi for effektstyring for bygg og 
område. Solenergi vil utnyttes av de boligeierne som velger å installere dette selv på 
egne boliger etter kjøp av bolig. Så vil det ikke være mulig å utarbeide et helhetlig 
konsept for energi som særlig er viktig for å redusere klimagassutslipp og begrense 
maksimalt effektuttak i nettet.  

 

 Effekten av tiltakene som skal utredes i konseptutredningen er satt opp i en tabell med 
utrednings-tema og effekt som kan sammenliknes mot prosjektmålsetningene i kap.3.1.  

 Alle teknologier og løsninger er mer modne enn TRL 6, som tilsvarer at de er testet som 
pilotskala versjon av systemløsningen eller bedre, og er validert under relevante 
driftsbetingelser. Dette gjør at usikkerheten knyttet til gjennomførbarhet er lav. 

Behovet for tilført effekt fra netteier Ringerikskraft nett er undersøkt og skal benyttes til 
nettdimensjonering, og til å komme frem til lokale energiproduksjonsanlegg for varme 
og elektrisitet. For å redusere elektrisk effekt til oppvarming så vil analyse av 
oppvarmingsteknologi som HYSS, og termisk lastregulering bidra til å redusere effekt. 
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For å redusere elektrisk effekt til elektrisk energibruk så er det valgt å utrede løsninger 
for aktiv, intelligent lastregulering til løsninger som gjør det mulig å nå 
prosjektmålsetning 2 om halvere dimensjonerende effekt fra nettet[kWel]. I tidligere 
konseptutredning MikroFlex er det gjort viktige erfaringer av rundt dimensjonering av 
lokale nettstasjoner for Verksbyen. Tidligere arbeid innen lastregulering og fleksibilitet 
gjort i tidligere konseptutredninger vil bygges videre på i denne utredningen. 

Tabell 3: Tiltaksbeskrivelse og effekt for løsningene i konseptutredningen.  

Tiltaksnavn Tiltaksbeskrivelse Målsatt effekt av tiltak 

Arbeidspakke 1: Fornybar kraftproduksjon, lagring og styring 

Innovativt 
termisk 
konsept 

Innovativt termisk system for 
oppvarming av alle bygg, både 
eneboliger og boligblokker som 
utnytter lokale energikilder og som 
virker effektutjevnende. 

- Halvering av energi og effektbehov fra 984 
kW til 492 kW.  
 
- Reduseres behovet for investeringer i nett 
og reduserer import av kraft fra Europa. 
 

Innovativ 
elektrisk 
effektstyring 

Aktiv og intelligent lysstyring, 
behovsstyrte vifter og smart styring 
av større laster blant annet 
elbillading 

- Minimum en halvering av effektbehov fra 
365 kW til 180 kW. 
- Klimagassutslipp reduseres indirekte 
grunnet mindre fossil kraftimport. 

Felles 
solcelleanlegg 

Solcelleanlegg som en finansielt, 
sosialt og naturmessig tilpasset 
boligprosjekter 

- Helhetsløsninger for solcelleanlegg som lar 
seg gjenbruke i liknende boligprosjekter.  

- Beboere kan bo tett på lokal 
energiproduksjon som vil gi en trygg, estetisk 
og naturmessig tilleggsverdi for beboerne. 
Det gir et eierskap for klimaløsninger som er 
med på å drive en holdningsendring. 

Arbeidspakke 2: Klimagassreduksjon i anleggsfasen  

Utslippsfri 
anleggsplass 

Energistrategien omfatter også 
anleggsfasen slik at energibruk til 
oppvarming, anleggsmaskiner og rigg 
inkluderes, i tillegg til at de 
prosessene som kan gjøres fossilfritt 
gjør det iht. kost/nytte-vurdering.  

- Halvering av klimagassutslipp fra 
anleggsfasen. Fra 2 500 tonn CO₂-ekv til  
1 250 CO₂-ekv for etappe 1. 
- Reduksjon av energibruk grunnet fossilfri 
løsninger for å sikre energibruk.  
 

Klimavennlig 
asfalt og 
veimasser 

For å undersøke muligheten for å 
oppnå utslippskutt i veibyggingen til 
området, vil det gjøres et arbeid for å 
sikre kort transport og 
lavkarbonasfalt til prosjektet 

- 50% reduksjon av klimagassutslipp fra  
1 300 tonn CO₂-ekv. til 600 tonn CO₂- ekv. 
- Asfaltforbruket alene står for 60 % av de 
totale utslippene for infrastruktur i etappe 1.  
 

Lokale 
omfyllings-
masser 

Gå i dialog med nettselskap og 
Ringerike kommune på 
omfyllingsmasser  

- Effekt vil kvantifiseres i prosjektet gjennom 
LCA-analyse. 
 
 

Optimalisert 
Massebalanse 

Som et CEEQUAL-prosjekt er det 
viktig å etablere en lokal 
massebalanse der ressurser tas i 
bruk, som. f.eks. matjord, skogsjord 
og helhetlig massevurdering. 

Kvantifisering av klimagevinst gjennom LCA-
analyse i CEEQUAL slik at det blir tydelig 
hvilke effekter som kommer av mindre 
massetransport  
 
 

Arbeidspakke 3: Transportløsninger 

Helhetlig 
ladestrategi 

Det skal utarbeides prinsipper for 
oppbygging av parkeringsplasser 
med ladeinfrastruktur tilpasset smart 
lading for området som en helhet. 

- Tilgang på elektrisitet til lading for alle 
- Effektstyring av lading for områdenivå. 
Estimert 400-500 kW for installert effekt til 
lading før effektstyringsteknologi er analysert. 

Felles elektrisk 
delebilordning 

Felles delebilordning som sikrer at de 
som ønsker seg å leve uten bil for 
enkle løsninger for Tanberghøgda. 

- Klimagassreduksjoner fra transport i drift, 
grunnet mindre bilbruk og mer effektiv 
bilpark. Effekt vil synliggjøres i konseptet. 
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Arbeidspakke 4: Helhetlige energi- og klimakonsepter 

Finansiell 
eierskapsmodel
l 

Finansiell eierskapsmodell som sørger 
for å sikre at energiproduksjon og 
bruk kan fordeles på mange brukere 
på en mest mulig sømløs måte. 
Løsningen skal fungere best mulig 
gjennom et livsløp. 

Innovasjon for løsninger som fungerer både 
med finansiering og som er tilpasset 
etterspørselen i markedet.  

Brukervennlig 
energi og 
klima-ordninger 

Utarbeidelse av helhetlige konsepter 
som kan benyttes i 
kravspesifikasjoner og dialog med 
interessenter for anleggsfase og 
ferdige løsninger for bygg og 
fellesfunksjoner. 

Nye klimavennlige tjenester som skaper 
større aktivitet for partnere, og stimulerer 
markedet for 3. parter innenfor sektorene 
energi, anlegg og transport. 

 

Klimaeffekten er tenkt dokumentert med klimaverktøyet OneClickLCA. Verktøyet har 
som mål å fange alle innsatsfaktorer i et prosjekt for å finne ut hvilke materialer, 
arbeidsaktiviteter og energikilder har størst innvirkning på klima og miljø. Dette gjør det 
enklere å prioritere oppgaver som har størst innvirkning på prosjektets totale 
klimaavtrykk. Beregningene i verktøyet gjøres gjennom data hentet fra 
materialprodusentenes EPD (miljøvaredeklarasjoner) og ved hjelp av LCA-databaser 
som Ecoinvent og GaBi.  

Energi og effektreduksjon vil måles og dokumenteres i styringssystemet for energi som 
er en del av plattformen som utvikles med Futurehome. I tillegg vil det installeres 
målere i det termiske energiproduksjonsanlegget, som gjør det mulig å analysere 
ytelsen til varmepumper, og annet termisk produksjon eller fleksibilitet. 
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5 Markedspotensial 

NYHETSVERDI  Nyhetsverdien i et helhetlig energisystem for et nytt boligområde av denne størrelsen vil 
være høy av flere grunner. Den viktigste nyhetsverdien vil være at boligutviklere vil 
kunne se at man kan oppnå bærekraftige energiløsninger som også er økonomisk 
fordelaktige gjennom forretningsmodellene som skal utredes. Prosjektet er det første 
miljøsertifiserte boligprosjektet etter CEEQUAL i Norge, og energikonseptutredning kan 
skape et forbilde for andre utviklingsprosjekter av samme art. CEEQUAL er et 
miljøsertifiseringssystem i vekst, og beste praksis-eksempler fra en slik energiutredning 
vil kunne skape interesse i markedet.  

Vi tror også at det ligger en stor nyhetsverdi i å benytte et felles styringssystem som 
optimaliserer energiforbruket og effektuttaket hele boligområdet. Dette innebærer en 
samkjørt styring, der alle anleggene «kommuniserer» med hverandre, og hvor historikk 
benyttes både i drift og i videre design og dimensjonering. Her vil plattformen til 
Futurehome/Telia være velegnet for spredning av nye løsninger. 

Konseptutredningen skal føre til et konseptvalg ved å evaluere flere løsninger og finne 
fram til det beste samlet energi- og klimakonseptet for samtlige prosjektfaser. Under er 
det oppgitt faktorer som beskriver markedspotensial. Videre er det i 
kommunikasjonsplanen spesifisert hvordan løsningene skal nå markedet og forankres i 
de prosessene som er relevante for markedet. 

Tabell 4: Teknologi, nyhetsverdi og markedspotensial 

Teknologi og løsning Nyhetsverdi som skal markedsføres 
til målgrupper 

Konvensjonell løsning Markedspotensial 

Helhetlige og smarte 
energi- og 
klimaløsninger i 
samspill innen 
innovative 
forretningsmodeller 
for nye 
boligområder. 

Et område der det er enkelt å leve 
bærekraftig Ferdige fellesfunksjoner 
for energi og klima som bidrar til 
lavere fellesutgifter over livsløpet til 
boligene, og en komfortabel livsstil. 
Dette er relevant for kjøpere og 
boligutviklere. 

Lite fellesløsninger, med 
høy grad av lukkede, 
proprietære systemer. 
Boligeiere står alene om 
å sikre energi- og 
klimaløsninger. Ingen 
krav for 
byggentreprenører for 
boliger. Dette gjør at 
områdene er lite egnet 
for å ta i bruk nye 
bærekraftige løsninger. 

Antall prosjekter i 
partnernes portefølje med 
spredning til andre 
prosjekter. Markedet er 
segmentert ift. de ulike 
arbeidspakkene. Helheten 
handler om å etablere en 
pakkeløsning som kan 
svare opp forventning om 
en bærekraftig bolig, noe 
det er stor interesse for. 

Smart og samordnet 
energistyring av 
boliger og 
infrastruktur 

Tanberghøgda blir et av de første 
områdene som blir innlemmet med 
alle økonomisk/teknisk mulige 
fleksible laster fra start. Dette er 
relevant for boligutviklere, 
nettselskap og 
infrastrukturutbyggere.  
 

Hver bolig benytter egne 
produkter og løsninger 
for energistyring, der det 
er liten grad av 
samkjøring og vanskelig 
å sikre aggregering av 
effekt. 

Markedet er i sterk vekst 
og Telia/Future home er en 
av de største aktørene i 
dette markedet. Med 
ytterligere styrking av 
tjenestene som tilbys nye 
boliger, vil 
konkurranseevne bedres. 
Løsningene vil kunne 
iverksettes i rundt 10 000-
15 000 boliger årlig. 

Fullstendig 
utnyttelse av 
solenergi til varme- 
og strømproduksjon. 

Bakkemonterte solcelleanlegg som 
leverer til et område er det foreløpig 
få av i Norge, og her tenker vi en 
helhetlig løsning, der layout er 
utformet i samspill med sosial, 
landskaps-utforming og med 
biologisk tilpasning i 
arkitektkonkurranse. Dette er 
interessant for energibransjen, 
gjennom ordning for deling av 
fornybar kraft og eiendomsutviklere. 
Konseptet er enklere å innlemme til 
områder i etterkant, da det er 
mindre inngripen på bygg. 
 

Solenergi installeres på 
tak av boligeierne selv i 
etterkant uten at dette er 
synlig eller tilpasset 
byggene på noen måte. 

Alle bolig- og 
næringsområder med 
egnede arealer, som har 
mulighet til å forsyne bygg 
med solstrøm. 
Det er først og fremst 
aktuelt i utviklingsområder 
utenfor de større byene, 
der areal er en større 
knapphet. 
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Helhetlig 
varmekonsept. 

Ny løsning for felles- og individuell 
oppvarming av boliger, med 
utnyttelse av lokale fornybare 
energiressurser. Tilpassede 
oppvarmingsteknologier tilpasset 
bygningstype, som gir reduserte 
kostnader og klimagassutslipp. 
Felles varmeforsyning for 
boligblokker, og gjenvinning av 
overskuddsenergi. 

Luft/luft varmepumpe for 
eneboliger, og 
energibrønner til større 
bygg. Lite bruk av 
solenergi og lokal 
spillvarme. 
 

Alle nye boligområder med 
noe liknende felles 
energiressurser i særlig 
innlandet. Hver kommune 
har typisk 1-2 store 
utviklingsområder for nye 
boliger. 

Klimaløsninger for 
anleggsfase og 
synergi med 
CEEQUAL-
sertifisering. 

Det er ikke utført boligprosjekter 
gjennom CEEQUAL, og det er da 
interessant å se hvilken synergi 
denne miljøsertifiseringen kan ha i 
anleggsfasen. Særlig vil det 
utfordres normer og prosesser for 
en lokal massehåndtering der det 
tas klimahensyn 

I dag skjer det meste av 
anleggsarbeid (utenfor 
større byer) med lite 
klimagass-fokus, og for 
dårlig stedstilpasset 
massehåndtering. 

Først og fremst alle 
prosjekter i Ringerike 
kommune, og innenfor 
nettområdet til 
Ringerikskraft nett, men 
også i andre CEEQUAL-
prosjekter rettet mot bygg 
og samferdsel. Det er 
ønskelig at det etableres 
en praksis som kan spres 
til anlegg for samferdsel 
som er stor utslippssektor. 

 

5.1 Fremtidige prosjekter og læringsutbytte 
Det er krav fra Fossen Utvikling av utredningen skal være direkte anvendbar i andre 
boligprosjekter som vil komme som følge av forventet økt etterspørsel i Ringeriks-
området. Fossen Utvikling jobber med flere tilsvarende prosjekter ved blant annet 
Storøya i Hole kommune, hvor Fossen Utvikling og grunneier har ambisjon om 300 
boenheter. Det blir varslet planoppstart i skrivende stund. På Helgelandsmoen i Hole har 
Fossen Utvikling, 2 større grunneiere og Buskerud Trav Eiendom AS ambisjon om å 
etablere et regionalt/nasjonalt hestesportsenter, og en av Norges største næringstomter 
for utvikling. Det er ventet oppstart på Kommunedelplan Helgelandsmoen i 2022. 
Fossen Utvikling ønsker å benytte denne nye lærdommen fra energi- og klimakonsept til 
å utvikle disse prosjektene. 

COWI er involvert i en rekke klima- og energiprosjekter og vil ta med seg erfaringen fra 
Tanberghøgda inn i disse. I tillegg vil vi trekke frem at CEEQUAL er en miljøsertifisering 
som vokser raskt, og prosjekterfaringer fra dette prosjektet vil kunne inngå som mal for 
fremtidige prosjekter.  

Futurehome og Telia er involvert i en rekke utviklingsprosjekter og vil med sitt 
omfattende kundenettverk kunne tilby enda bedre løsninger for kunder over hele landet. 

Så vil de andre partnerne ha en sterk regional forankring som bidrar til å spre løsninger 
på det indre Østlandet og i landet ellers gjennom kunnskapsdeling og utviklingsarbeid. 
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6 Informasjonsspredning 

Prosjektet har allerede en bevisst holdning og gjennomføring for å spre gode ideer for 
prosjektet innenfor bærekraft i markedet. En slik konseptutredning vil ytterligere gi 
innhold til denne informasjonsspredningen, og gi insentiv for å spre informasjon bredere 
og mer intensivt. 

Kommunikasjon i dette prosjektet er spesielt viktig mht.: 

› Ceequal-sertifiseringen og markedsføring av bærekraft og miljø. Her er det 
store synergier å hente, da energi og klima er viktige tema i CEEQUAL. Særlig 
gjelder det den signifikante miljøpåvirkningen av anleggsfasen og for 
transport. 

› Energikonseptutredningen – markedsføring av de innovative sidene ved 
energiforsyningen i energibransjen og direkte hos partnere. 

› Klimagassreduksjon i anleggsbransjen håper vi vil føre til varige endringer i 
måten masser håndteres i boligprosjekter, og her ønsker vi å bruke de 
kanalene vi er involvert til å spre løsningene til andre regioner og prosjekter. 

› Markedsføre prosjektets innovative og positive sider for andre utviklere og 
mulige kjøpere mht. godt bomiljø og gode levevilkår. 

› Markedsføre prosjektets miljøfokus innen VA bransjen, da det generelt er et 
felt hvor miljø og klima har fått lite fokus.  

Målgruppen for erfaring som vil deles fra denne utredningen er boligutviklere og 
boligkjøpere i Norge. Det vil også være interesse i energibransjen og i anleggsbransjen, 
der det skjer mye utvikling innenfor fossilfri- utslippsfri anleggsplass. 

Prosjektet er allerede profilert iblant annet Ringeriksblad, bygg.no, VA nytt, Samferdsel 
og Infra, og internt i COWI og Fossen Utvikling AS. Nylig så ble prosjektet og Fossen 
Utvikling profilert gjennom klimapartnere Viken for fokuset de har på klima og 
bærekraft. Videre plan for COWIs interne kommunikasjonsavdeling er å publisere 
relevant innhold på vegne av Fossen Utvikling i populærvitenskapelig litteratur og andre 
aktuelle mediehus når prosjektet gjennomgår kommende faser. Det samme gjelder 
andre samarbeidspartnere. 

Vi har allerede i dag et godt samarbeid med ulike studiesteder, og ønsker ytterligere 
samarbeid i prosjektgjennomføringen. Jørn Stene (COWI) har i mange år jobbet i NTNU, 
og vil kunne spre erfaring i akademia og bransjen knyttet til termisk energi og smart 
energibruk. Prosjektet har allerede sendt inn forslag til masteroppgaver innenfor blant 
annet naturmangfold og overvannshåndtering til Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet i Ås. Det planlegges å kunne tilby masteroppgaver innen klimaløsninger og 
elektrifisering også gjennom etablert dialog med universitetet i Ås. 

Tanberghøgda ligger rett ved USN i Hønefoss, og vil utnytte geografisk nærliggende til å 
utnytte synergier mellom USN og prosjektet, enten det er i form av 
undervisningseksempler og befaringer, eller masteroppgaver. 
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6.1 Kommunikasjonsplan 
 

Tabell 5: kommunikasjonsplan for konseptutredningen 

•  

  

Tiltak og 
budskap i kanal 

Målgruppe Tidspunkt Ansvar Spredningseffekt 

Informasjons-møter om 
prosjektet og energikonsept i 
A-media, Facebook og 
Instagram. 

 Når regulerings-
endringen er 
ferdigstilt. 

Frederik 
Skarstein 

Ikke estimert 

Tiltak mot andre 
eiendomsutviklere og 
investorer, bl.a. Juristenes 
utdanningssenter 

Eiendoms-
utviklere 

Møter 4 ganger i 
året, nettverk 

Frederik 
Skarstein 

Ikke estimert 

Jobbe mot NGBC og 
CEEQUAL for å sørge for at 
prosjektlærdom tas med inn i 
utviklingen av 
miljøsertifiseringssystemet. 

Andre 
utviklere av 
boligfelt som 
ønsker 
CEEQUAL-
sertifisering 

Når konsept-
utredningen er 
ferdigstilt. 

Ann 
Jeanett  

Ikke estimert 

Oppdatere energikonsept-
mal som benyttes i COWI 
sine energiprosjekter 

Alle energi-
rådgivere i 
COWI. 

1. November-1. 
februar 

Marius 
Gurholt 

10- 20 prosjekter årlig med et 
areal på ca 1-2 Million m².  

Etablere samarbeid med USN 
for å sikre helhetlige 
transportløsninger 

USN-studenter 
og ansatte 

Ved prosjektstart Frederik 
Skarstein 

Lokal løsning for gange/sykkel 
for et lokalt område  

Sende ut pressemelding til 
Fagpresse/rikspresse som 
TU, Anlegg og Bygg.no 

 Ved aktuelle 
milepæler 

Lene 
Grimsrud 

270 000 ukentlige lesere i 
Teknisk Ukeblad. 

Innarbeide løsninger i 
plattformen til Telia/Future 
home 

 Januar/ februar 
2022 

Morten 
Hagen 

10-15 000 boliger årlig. Rask 
teknologispredning i digitale 
plattformer. 

Pressemelding. 
Kontakt Ole Matismoen 
(klimaansv. Aftenposten) 
 

Miljø- og 
klimabevisste 
boligkjøpere 
og på 
Østlandet  

Januar/ februar 
2022 

Tom 
Pedersen 

709 000 lesere samlet 
inkludert digitalt. 337 000 på 
papir hovedsakelig på 
Østlandet.  

Kommunikasjon i VVS-
foreninger, både foredrag i 
VVS-foreningen, kjøleteknisk 
forening, samt artikkel i 
Nemitek og Norsk VVS. 

VVS-fagfolk 
innenfor 
kuldeteknikk  

På de møter der vi 
får plass i 
programmet, 
artikler i 2022. 

Jørn Stene De fleste fageksperter 
innenfor 
varmepumpeprosjektering i 
Norge er tilknyttet disse. 
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7 Prosjektøkonomi og fremdrift 

I  er det presentert budsjett for timer og kostnader i prosjektet. Fossen Utvikling er 
ansvarlig søker, og forutsetter støtte på kostnadene for gjennomføring av utredningen. 

Tabell 6: Times- og kostnadsbudsjett for utredningen som det søkes støtte til.  

 Budsjett-post/ 
 Arbeidspakke 

 Når  Timeforbruk (antall)  Kostnader ekskl. mva.  
 (timer x timepris) 

Sum 
kostnad   

ekskl. mva. 
 

 
Aktør/Partner 
 
Kostnads-føring 

 Fossen 

Utvikling AS 

egen-tid 

COWI AS 

 

faktureres 

Fossen Utv. 

Telia/ 

Futurehome  

faktureres 

Fossen Utv.) 

Fossen 

Utvikling AS 

 

egentid 

COWI AS 

faktureres 

Fossen 

Utvikling 

Telia/ 

Futurehome  

faktureres 

Fossen Utvikling 

 

Oppstart 
Planlegging 11.10 10 30 20 8 000 36 600 19 200 63 800 

Arbeidspakke 1 
Fleksibilitet og 
energiressurser 

11.10 10 145 60 8 000 176 900 57 600 242 500 

Arbeidspakke 2 
Klimagassreduksjon i 
anleggsfasen 

18.10 10 50 0 8 000 61 000 0 69 000 

Arbeidspakke 3 
Transportløsninger 18.10 20 40 0 16 000 48 800 0 64 800 

Arbeidspakke 4 
Helhetlige energi- og 
klimakonsepter 

01.11 10 280 80 8 000 341 600 76 800 426 400 

Avslutning 
Resultathåndtering og 
rapportskriving 

15.11 40 215 40 32 000 262 300 38 400 332 700 

Sum 
 100 750 200 80 000 915 000 192 000 1 199 000 

 

Tabell 5: Timesbudsjett med timer på de ikke fakturerende partnerne. 

Budsjett-post/ 
 Arbeidspakke 

 Når  Timeforbruk (antall) 

 
Aktør/Partner 

 Ringerikskraft Nett  

faktureres ikke) 

Ringeriks-kraft  

faktureres ikke) 

Vardar  

faktureres ikke) 

Oppstart 
Planlegging 

04.10 5 2 0 

Arbeidspakke 1 
 

11.10 0 10 10 

Arbeidspakke 2 
 

18.10 10 5 0 

Arbeidspakke 3 
 

18.10 0 0 0 

Arbeidspakke 4 
 

01.11 10 10 10 

Avslutning 
 

15.11 5 10 10 

Sum  30 40 30 
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I Tabell 7 er fremdriftsplan for prosjektet presentert. Oppstart er avhengig av om og når 
støtte vil bli innvilget. 

Måned Oktober November Desember Januar 

Uke  42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 
Oppstart 
Oppstartsmøte og 
detaljert planlegging                   

Juleferie 

    

Arbeidspakke 1 
Fleksibilitet og 
energiressurser                       

Arbeidspakke 2 
Klimagassreduksjon i 
anleggsfasen                       

Arbeidspakke 3 
Transportløsninger                       

Arbeidspakke 4 
Helhetlige energi- og 
klimakonsepter                        

Avslutning 
Resultathåndtering og 
rapportskriving                     

Tabell 7: Fremdriftsplan for konseptutredningen. 

8  Eventuelle tilleggsopplysninger 

Fossen Utvikling vil også spille inn i energikonseptutredningen hvordan valget av 
isolasjon og materialvalg på boligene spiller inn i energibehovet for boligene. Tanken 
også her er en helhetlig utforming av boligene. Som eksempel vil Fossen Utvikling få 
vurdert effekten av å benytte massivtre i etasjeskiller, og reisverksvegger mer trefiber 
som isolasjon. 

Fossen Utvikling AS har ambisjon om å tilrettelegge for «grønne lån» hos kjøpere av 
boligene, og har mottatt stor interesse for dette hos sin finansieringskilde SpareBank 1 
Ringerike Hadeland. Det er interessant å utrede hvilke parameter som spiller i utvikling 
av «grønne lån», både ovenfor kjøpere og banken. Målet til kjøpere vil være gunstigere 
finansiering, og banken kan videre selv få gunstigere finansiering av sin virksomhet. 

9 Kunnskapsgrunnlag 

Følgende referanser er benyttet som underlag for å utarbeide prosjektideer, i tillegg til 
det som refereres direkte i prosjektbeskrivelsen. 

• Local energy communities - Thema (2018) og Europakommisjonen (2020) 

• Ordning for deling av fornybar kraftproduksjon - RME 

• Veileder Utslippsfri anleggsplass – DNV GL og Enova. 

• Statnett – fleksibilitet i det nordiske kraftmarkedet 2018-2040. 

• NorFlex-prosjektet med Agder Energi, Statnett, Glitre Energi, Mørenett og 
NODES. 

• Yddalir Energy Master Planning on neighbourhood level: learnings on 
stakeholders and constraints from the Norwegian case of Ydalir.  

• NVE - Value of flexibility from electrical storage water heaters. 


