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Dette sa Tor Andre Monan fra 
Nordic Heat System i et innlegg på 
webinaret ”Naturlige kuldemedier 
- CO2” som ble arrangert av Norsk 
Varmepumpeforening den 27. januar. 

Monan presenterte CO2-varmepum-
peanlegget på Kongensgate skole i 
Kristiansand. (Se faktarute.)

– Alt oppvarmingsbehov dekkes 
med en CO2-varmepumpe som grunn-

last. Det brukes 
fjernvarme og 
back-up som 
spisslast, sa 
Monan. 

CO2-varme-
pumpen leverer 
ikke varme til 
boligventila-
sjon. Der er det 

desentraliserte leilighetsaggregater 
med elektriske varmebatteri.

Når varmtvannet kommer inn i 
leilighetene deles avgreiningen i to, 
en går til tapping og en via en var-
meveksler til oppvarming. – Det som 
går via varmeveksleren, reguleres 
hele tiden etter behovet for varme i 
leiligheten, sa Monan.

– Til restauranten måtte vi bygge 
et eget system. Det som var viktig 
der, var å lage en seriekobling av 
varmekurser slik at systemet passet 
med CO2-varmepumpedrift, sa Mo-
nan. – Returen fra radiatoranlegget 
benyttes til tur gulvvarme, og retur fra 
gulvvarmen benyttes til tur ventila-
sjonsvarme. 

– Ventilasjonsbatteriene er bygd 

CO2-varmepumpe leverer varme via 
tappevannssystemet
– All varme som distribueres fra sentralen, går via et felles tappevannssystem. Man bruker 
varmtvannet og veksler det mot et lukket system i hver leilighet. Vi droppet hoveddistribusjonen 
av varme og har små varmeanlegg i hver leilighet isteden.

Fortsetter neste side

Tekst: Stig Granås

Kongensgate skole ble kåret til årets bygg i Kristiansand i 2021. Skolebygget er bygd om til studentboliger og en restaurant. 
Foto: Oksøy Eiendom

Fra det tek-
niske rommet 
i Kongensgate 
skole. Foto: 
Nordic Heat 
System
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som kombibatterier, og de brukes 
til frikjøling om sommeren, via 
energibrønnene. Restauranten har en 
del kjølerom og fryserom. Kondensa-
torvarmen (spillvarmen) fra disse blir 
brukt som varmekilde til varmepum-
pen, sa Monan.

– Snøsmelteanlegget er koblet 
direkte mot tappevannsystemet, hvor 
veksleren er asymetrisk, og passer 
veldig godt til høy temperatur på 
varmtvann inn (lav flow) og lav tem-
peratur ut på snøsmelteanlegget (høy 
flow), sa Monan. 

82 prosents energidekning

– Varmeleveransen det siste året, 25 
januar 2021 til 25. januar 2022, har 
vært på cirka 550 000 kWh, og av 
det utgjør varmepumpeleveransen 
cirka 450 000 kWh. Vi er oppe i 82 
prosents energidekning og en driftstid 
på cirka 5 220 timer, sa Monan.

Tok lang tid før systemet gikk bra

– Vi hadde et kompressorhavari i 
november 2020, og det tok da tre 
måneder før vi fikk ordnet opp i det 
(coronastengte fabrikker i Italia), sa 
Monan. 

– Det har også skjedd at fjernvar-
men har levert varme uten at vi har 
ønsket det. Vi har fått alarmer som har 
gjort at varmepumpen har stått i noen 
dager. Og det har skjedd uforutsette 
ting som gjorde at returen ble for høy 
i systemet, sa Monan. – Det har tatt 
lang tid for å få systemet til å gå så 
bra at vi slapp å få alarmer.

– Hadde vi unngått alarmene, så 
kunne vi ha dekket 2 000 kWh per 
dag. Hadde det vært tilfelle i hele den-
ne perioden, så hadde vi ligget på en 
energidekning på 91 prosent og 493 
000 kWh, og vi ville ha hatt en drifts-
tid på cirka 5 740 timer, sa Monan.

En COP på 2,93

Strøm levert til varmepumpene det 
siste året har vært på 156 000 kWh, 
som har ført til en energibesparelse på 
295 000 kWh. COP-en ligger på 2,93 
i gjennomsnitt. – Vi var litt uheldige 
med driften i startfasen, og da lå 
COP-en noe lavt. Vi mener at vi etter 
hvert vil få den til å bikke over tre, sa       

Monan.
På en standard januardag er COP-

en lav om natten, fordi det ikke er 
bruk av tappevann. Tappevannsfor-
bruket øker om morgenen og har en 
COP-topp rundt kl.08, da det er størst 
tappevannsbehov. – I tillegg har vi 
en COP-topp rundt kl. 18 og ved 
leggetid, da det er en del tappevanns-
behov som gjør at COP-en går opp, sa 
Monan.

Andre viktig ting i systemet er 
snøsmelte- og restaurantaktiviteten. 
Restauranten bruker veldig mye 
tappevann, og har også et ganske høyt 
varmebehov. – Snøsmelteanlegget gir 
veldig lav returtemperatur og dermed 
en høy COP, sa Monan.

Logger temperaturen i EOS-
systemet

– Vi har lagt inn logging av tempera-
turen i EOS-systemet for å få oversikt 
over hvor problemer kan oppstå. 
Den 15. september i fjor så vi at 
returtemperaturen var for høy, og fant 
raskt ut at det var en feil på en ventil i 
restauranten som gjorde at vil lå 3 til 
4 grader høyere enn vi skulle ligge, sa 
Monan.

– Returtemperaturen fra varmean-
legget ligger nå på cirka 33 grader, og 
dropper drastisk når det er snøsmelte-
behov, sa Monan. – All bruk av varmt 

tappevann bidrar til å senke returen 
og å gjøre driftsbetingelsene bedre for 
CO2-varmepumpen.

Tappevannsandelen i varmean-
legget ligger på cirka 30 prosent av 
totalen. Tappevannsforbruket bidrar 
til å gjøre COP-en og energibesparel-
sen bedre, sa Monan.

– Varmepumpen fjernovervåkes, 
noe som gjør at vi kan logge oss på og 
avlese viktige driftsparametre. – Det 
er et viktig verktøy for å finne poten-
sielle forbedringsmuligheter og å lese 
av viktige driftsparametre, sa Monan.

Kongensgate skole

Kongensgate skole er et verne-
verdig skolebygg fra 1899. Det 
ble rehabilitert i 2018 av Oksøy 
Eiendom. Skolebygget er bygget 
om til studentboliger. Det er to 
boenheter per klasserom. Totalt 53 
leiligheter på 2 500 m2. Gymsalen 
ble bygd om til en restaurant på 
300 m2. I skolegården er det bygd 
et nytt leilighetsbygg med 30 
leiligheter. Til sammen er det 4 600 
m2 bruttoareal og et snøsmeltean-
legg på 150 m2.

Kilde: Nordic Heat System

En av leilighetene i Kongensgate skole som får levert varme via tappevannssys-
temet. Foto: Oksøy Eiendom AS
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Dette sa dr. ing. Jørn Stene fra COWI 
på webinaret ”Naturlige kuldemedier 
– CO2”, som ble arrangert av Norsk 
Varmepumpeforening den 27. januar.

– De mest aktuelle naturlige kulde-
mediene fremover er CO2, ammoniakk 
og propan, sa Stene.

– Tidlig i forrige århundre var det 
mye bruk av naturlige kuldemedier 
som CO2 og ammoniakk. Men på 
1930-tallet så fikk vi de syntetiske 
mediene, blant annet KFK og HKFK.

– De syntetiske mediene hadde mange 
fordeler rent praktisk. De var ikke gif-
tige, ikke brennbare og det var en tek-
nologi som var velegnet. De overtok 
stadig mer og ble totalt dominerende, 
sa Stene.

I 1987 kom Montreal-protokollen 
som førte til utfasing av kuldeme-
dier som hadde en negativ effekt på 
ozon-laget, KFK og etter hvert HKFK. 

– Etter hvert fikk vi HFK, som er 
gode kuldemedier rent teknisk, men 

som har en betydelig negativ effekt 
ettersom de er sterke drivhusgasser, 
fra 1 500 til 4 000 ganger sterkere enn 
CO2, sa Stene.
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– De mest aktuelle naturlige kuldeme-
dier er CO2, ammoniakk og propan
– Nå er vi inne i et utfasingsregime når det gjelder syntetiske kuldemedier. Det som er de fremtidige kuldemedier 
etter HFK, er de naturlige kuldemediene samt HFO som egentlig er HFK-medier men med en mer kompleks mole-
kylstruktur. HFO har neglisjerbar drivhuseffekt, men har andre negative miljøeffekter.

CO2 – et ideelt kuldemedium

– Den eneste sikkerhetsrisikoen med 
CO2 er at hvis man har en for stor 
konsentrasjon, så kan det forårsake 
kvelning. Har man et lite maskinrom 
og en stor fylling, så er det krav til 
gassdetektor tilkoblet alarmsystem, 
sa dr. ing. Jørn Stene fra COWI på 
webinaret ”Naturlige kuldemedier 
– CO2”, som ble arrangert av Norsk 
Varmepumpeforening den 27. januar.

– CO2 er et naturlig kuldemedium 
da det er en naturlig del av jordens 
biosfære, og har dermed ingen ukjent 
syntetisk sammensetning. CO₂ har 
ingen ozonnedbrytende effekt, og når 
det brukes som kuldemedium har det 
heller ingen drivhuseffekt, sa Stene. 
CO₂ er dessuten ubrennbar og ugiftig.

CO2 ble tidligere brukt som kulde-
medium i perioden 1900-1960, men 
ble etter hvert erstattet av KFK og 
HKFK av praktiske årsaker.   
   CO2 ble reintrodusert som kuldeme-
dium av professor Gustav Lorentzen 
ved NTNU. Den første patenten på 
CO2 bilkjølingsanlegg kom i 1988. 
– Hensikten var å erstatte KFK12 
(R12) i bilkjøleanlegg. Det sto for 
halvparten av alle KFK-utslippene på 

den tiden, sa Stene.
– I dag er CO2 kuldeanlegg stan-

dard i supermarkeder og dagligvare-
butikker, og det bygges også mange 
industrielle CO₂-kuldeanlegg. Det 
har vært en formidabel utvikling, sa 
Stene.

Verdens første CO2-varmepumpe 
ble produsert i Japan i 2001 (EcoCute) 
basert på patenter fra Norsk Hydro, 
som hadde finansiert mye av forsknin-
gen på CO₂ som kuldemedium ved 
NTNU og SINTEF Energi. I 2021 var 
det solgt cirka 7 millioner CO2-varmt-
vannsvarmepumper i Japan.

– I 2014 fikk vi den første norsk-
produserte CO2-varmepumpen. – Vi 
har dessverre ingen norsk produsent 
lenger, men vi har hatt en positiv ut-
vikling med mer og mer bruk av CO2 i 
varmepumpeanlegg, sa Stene.

CO2 brukes mye som kuldemedium 
i varmepumper for varmtvannsbered-
ning. Det er også mulig å bruke den 
i kombianlegg for varmtvannsbered-
ning, romoppvarming (radiatorer, 
konvektorer, gulvvarme) og ventila-
sjonsluftoppvarming (varmebatterier), 
men det krever en spesiell utforming 

av varmesystemet med seriekobling 
av varmelaster med synkende tempe-
raturnivå for å oppnå høy effektfaktor 
(COP) for varmepumpen.

– CO2 er et ideelt kuldemedium ut fra et miljø- og sikkerhetssynspunkt.
Tekst: Stig Granås

Dr. ing. Jørn Stene fra COWI AS. 
Foto: Fleming Stene
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Flisanlegg skal levere prosessdamp  
til Tine Meieriet Jæren

Tine har som mål å kun bruke fos-
silfrie energikilder innen 2030. Tine 
Meieriet Jæren som er Tines største 
meieri, er storforbruker av energi på 
grunn av den store produksjonen.

– Ved å ta i bruk bioenergi fra flis, i 
stedet for naturgass, vil utslippene av 
CO2 reduseres betydelig, sier meieri-
sjef Kjetil Thu i en melding fra Norsk 
Bioenergi.

Det er Norsk Bioenergi AS som 
skal bygge og drifte anlegget, og det 
skal baseres på norsk flis, hovedsake-
lig fra Sørvest-Norge. Enova vil støtte 
prosjektet med 9,9 millioner kroner.

– Hele vår virksomhet er rettet 
mot å tilby fornybar energi, og vi 
er begeistret for avtaler som denne 
med Tine, sier Rune Isachsen, som 
gjennom sitt holdingselskap er eier i 
Norsk Bioenergi.

– Vi er  stolte over å ha fått på plass 
denne store avtalen. Detaljprosjekte-
ring og byggesøknader settes i gang 
nå. Det er ventet at byggeprosjektet 
kan starte senest til høsten, og byggin-
gen vil ta cirka ett år. Energisentralen 
vil etableres i umiddelbar nærhet til 
den eksisterende energisentral på mei-
eriet, men som et selvstendig bygg, 
sier Jan Topstad, daglig leder i Norsk 
Bioenergi.

Tine Meieriet Jæren behandler 
årlig cirka 210 millioner liter melk, til 
produksjon av hvitost, smør, prim og 
pulver.

I 2017 hadde meieriet et utslipp på 
over 15 000 tonn CO2. I 2019 utar-
beidet meieriet en plan, ”Veien mot 
klimanøytral produksjon ved Tine 
Jæren”, og det ble satt opp en rekke 
tiltak for å redusere CO2-utslippene. 
Det er installert og tatt i bruk elkjele 
og økt bruk av varmepumper. Dette 
har gitt en betydelig reduksjon i 
utslippene allerede, men for å ta det 
neste store steget er det nå besluttet et 
samarbeid med Norsk Bioenergi.

Dette vil gi en reduksjon i ut-
slippene på 6 000-7 000 tonn CO2 i 
året. Da er det kun igjen 3 000 tonn 
CO2, og dette kan langt på vei løses 
gjennom tekniske tiltak og eventuelt 
bruk av biogass. Dermed kan Tines 

største meieri blir 
utslippsfritt om 
ikke lang tid.

Meieriet på 
Jæren bruker 56 
GWh til damp-
produksjon. Det 
nye flisfyringsan-
legget skal levere 
mer enn 36 GWh. 

Effekten på fliskjelen blir på cirka 6 
MW.

Norsk Bioenergi arbeider også med 
et prosjekt for gjenbruk av røykgassen 
fra bioenergianlegget, som plante-
gjødsel i Miljøgartneriet, som er nabo 
til meieriet.

Norsk Bioenergi, har siden opp-
starten i 2007 etablert cirka et 30-talls 
klimanøytrale flisfyringsanlegg rundt 
om i landet.

 –  Vi satser aktivt nasjonalt, og 
selskapet har i dag nær- og fjernvar-
meanlegg i de fleste fylkene i Norge. 
Norsk Bioenergi er blant de aller 
største i Norge i denne bransjen, og 
med avtalen med Tine vil vår årlige 
energileveranse overstige 160 GWh 
fra 2023/2024, sier Jan Topstad.

Det er Norsk Bioenergi som driver 
fjernvarmeanlegget ved Stavanger 
Lufthavn Sola, hvor det for tiden 
pågår en større utvidelse av både 
energianlegg og rørnett.

Mandag 14. februar inngikk Tine og Norsk Bioenergi en avtale om levering av bioenergi i form av 
prosessdamp, fra et stort flisfyringsanlegg som skal bygges ved Tine Meieriet Jæren.

Fra avtalesigneringen. Fra venstre: konserndirektør i Tine, 
Christian Granlund, og Rune Isachsen og Jan Topstad fra 
Norsk Bioenergi. Foto: Norsk Bioenergi

Tine Meieriet Jæren med Miljøgartneriet og andre bedrifter i næringsmiddelpar-
ken i bakgrunnen. Flisanlegget kommer ved siden av energisentralen, som ligger 
bak produksjonsanlegget. Foto: Tine
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* Prisene er oppgitt i 
øre per kilowattime 
(kWh).

** For oversikt over  
elspotom rådene,  
klikk her! 

*** Kilde: Epex Spot

Spotpris uke 6*    
          
Gjennomsnittlig daglig systempris hos Nord Pool:
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag      Fredag      Lørdag      Søndag
92,5           93,1            76,2           88,3           111,0         73,6           25,9     

Gjennomsnitt for uke 6        Systempris
                                        Nord Pool   Tyskland***  Nederland *** 
    80,1  142,8  168,4

    NO1**  NO2** NO3** NO4**  NO5**
     119,7 119,7 13,2 13,2 119,7

Gjennomsnitt januar 2022:     140,6 140,6 26,4 26,2 137,1

Gjennomsnitt 4. kvartal 2021:      126,5 126,9 42,4 41,5 126,4

Diagrammet viser en sammenligning av systemprisene hos Nord Pool i årene 2015 til 2022, 
og prisen i Tyskland og Nederland i 2022.                     Kilde: Nord Pool Spot og Epex Spot

Elterminmarkedet
Nasdaq 
OMX EEX

Mars 22 67,2 156,2
April 22 60,6 164,6
Mai 22 45,9 166,0
Juni 22 32,3 172,5
Juli 22 26,1 173,0
2023 36,7 141,2
2024 33,3 107,3
2025 32,7   94,7

Prisene er oppgitt i øre/kWh og 
er innhentet tirsdag i utgivel-
sesuken. 
    Omregningen fra EURO til 
NOK er basert på siste ukes 
gjennomsnittskurs fra Norges 
Bank.  
Kilde: Nasdaq OMX og  
EEX (European Energy 
Exchange)

Energioversikt

Elkraft

 Tilbake til første side

Diagrammet viser utviklingen 
i prisene for elspotområdene 
NO1, NO2, NO3, NO4 og 
NO5.
 
For oversikt over elspotområ-
dene, klikk her!
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https://tekniskenyheter.no/elspotomradene
http://www.tekniskenyheter.no/index.php/22-statiske-sider/76-elspotomradene
https://tekniskenyheter.no/elspotomradene
https://tekniskenyheter.no/elspotomradene
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Diagrammet viser den laveste prisen per uke for leverandører i Oslo. Kilde frem 
til uke 27 i 2015, er Konkurransetilsynet. Fra 2016 er kilden elskling.no.

Prissammenligning  
tirsdag i uke 9 - 2022
Listen viser oppdaterte priser hos de leve-
randørene som har den laveste prisen på 
standard variabel kraftpris i Oslo, ifølge 
oversikten til elskling.no. Prisen er basert 
på et årlig forbruk på 20 000 kWh. Prisen 
inkluderer faste avgifter, fakturagebyr og 
moms.
     Prisen til og med uke 27 i 2015 er basert 
på Konkurransetilsynets oversikt, som ble 
lagt ned i 2015.

Agva Kraft AS 156,38

Saga Energi AS 161,34

Kvam Kraftverk AS 171,34

Elsertifikater
Uke 6: 0,12 øre/kWh

Prisen gjelder elsertifikater i det norsk-  
svenske elsertifikatmarkedet.

Diagrammet viser hvor mye produsentene av 
fornybar energi får for elsertifikater de selger 
til kraftleverandørene.

Kostnaden for elsertifkater fordeler kraftleve-
randørene på sine strømkunder. I 2017 utgjorde 
den et gjennomsnitt på 2,56 øre/kWh eks. mva. 
Kilde: NVE

Prisen er i NOK eks. mva., og er basert på  
informasjon fra flere kilder.

Elektrisitetspris til husholdninger
Uke 6: 200,6 øre/kWh

Diagrammet viser el-prisen til husholdninger 
på Østlandet inkl. mva. Prisen er basert på 
følgende:

Gjennomsnittlig spotpris for forrige uke i 
NO1.

Forbruksavgift er på 8,91 øre per kWh (til og 
med mars. Deretter økes den til 15,41 øre/
kWh)

Nettleie på 29,60 øre/kWh. Dette er et veid 
gjennomsnitt per 1.12.2020 og inkluderer inn-
betaling til Energifondet. Kilde: NVE

Påslag inkl. elsertifikatavgift: 2,30 øre/kWh 
eks. mva. Kilde: NVE

0

5

10

15

20

25

2021

Ø
re

 p
e
r 

k
W

h

Uke 

Elsertifikater 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

60
100
140
180
220
260
300
340
380
420

1 8 15 22 29 36 43 50

Ø
re

/k
W

h

UKE

Elektrisitet husholdninger 2017

2018

2019

2020

2021

2022

0
30
60
90

120
150
180

1 7 13 19 25 31 37 43 49

Ør
e/

kW
hk

Uke

Sammenligning av standard
variabel kraftpris

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

http://elskling.no
http://elskling.no


   Side 8EnergiRapporten Årgang 19 Nummer 6 - 2022 Energioversikt  Tilbake til første side

Kull
Uke 6: 23,7 øre/kWh

Prisen gjelder kull levert Rotterdam, 
Amsterdam og Antwerpen. 

Prisene er omregnet fra US dollar/tonn til øre/
kWh. Energiinnhold: 7 kWh/kg. Omregningen 
fra US dollar til NOK er basert på sist ukes gjen-
nomsnittskurs fra Norges Bank. 

Naturgass
Uke 6: 77,8 øre/kWh

Prisen er et ukesgjennomsnitt basert på tall fra flere kilder som refererer 
prisene på den britiske gassbørsen NBP (National Balancing Point). Prisen 
over, og i tabellen, gjelder for levering i den etterfølgende måned. Dette er 
en engelsk markedspris, og er ikke relevant for det norske gassmarkedet.

April 22 69,9
Mai 22 69,6
Juni 22 67,8
Juli 22 68,8
August 22 69,1
September 22 69,8

Futures*

* Prisen er et ukesgjennomsnitt basert på tall fra 
flere byråer som refererer futures-priser på den 
britiske gassbørsen NBP (National Balancing Po-
int), og er oppgitt i øre/kWh. Prisene er omregnet 
fra pence/therm. En therm = 29,31 kWh. Om-
regningen fra GBP til NOK er basert på sist ukes 
gjennomsnittskurs fra Norges Bank. 

Olje (Brent Blend)

Gjennomsnittspris uke 6*: 92,2

Gjennomsnittspris 2021:    70,94
Gjennomsnittspris 2020:    43,40
Gjennomsnittspris 2019:    64,10 
Gjennomsnittspris 2018:    71,70  
Gjennomsnittsiprs 2017:    54,60
Gjennomsnittspris 2016:    45,10
Gjennomsnittspris 2015:    53,30
Gjennomsnittspris 2014:  100,20
Gjennomsnittspris 2013:  108,80
Gjennomsnittspris 2012:  111,80
Gjennomsnittspris 2011:  110,95
Gjennomsnittspris 2010:    80,27

* Prisene er oppgitt i US dollar per fat,  
og er basert på informasjon fra flere kilder.  
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Kraftutvekslingen med utlandet
                      
                  2021*              2020*  2019*                    
Uke 1 - 6                            + 1,4 TWh           + 1,9 TWh  – 0,1 TWh

Uke 6                      + 133 GWh

Forklaring på diagrammene
Diagrammet under til venstre viser kraft-
utvekslingen per år fra 2014 til og med
2021, og utvekslingen hittil i 2022.

Diagrammet under til høyre viser utvik-
lingen i 2021, sammenlignet med utvik-
lingen fra 2014 til og med 2021.

Totalt 2021* + 17 500  GWh Totalt 2016* + 16 500 GWh
Totalt 2020* + 20 800  GWh Totalt 2015* + 14 900 GWh
Totalt 2019* – 100 GWh Totalt 2014 + 15 700 GWh
Totalt 2018* + 10 200 GWh Totalt 2013** + 5 200 GWh
Totalt 2017* + 15 300 GWh Totalt 2012** + 17 800 GWh

+ = Eksport   – = Import  
* Kilde: NVE 

Vannmagasinenes fyllingsgrad

Uke 6
Hele landet 44,8
Elspotområde NO1 33,1

Elspotområde NO2 40,7
Elspotområde NO3 50,3
Elspotområde NO4 59,8
Elspotområde NO5 36,7

Diagrammet viser 
en sammenligning 
av fyllingsgradene 
i årene fra 2015 til 
2022, samt median 
fra 1990 til og med 
2021. 

Kilde: NVE
          

Kraftproduksjon Kraftforbruk 

Uke 6:   3 208 GWh
 
Uke 1-6:  21,2 TWh 

Tabellen viser all kraftpro-
duksjon  i Norge, inklusive 
vindkraft. Svalbard og offshore 
kraftproduksjon er ikke inklu-
dert.

Kilde: NVE

Uke 6:    3 076 GWh

Uke 1-6:  19,7 TWh  

Tabellen viser kraftforbruket i 
Norge, inklusive offshore som er 
forsynt fra land. Svalbard er ikke 
inkludert.

Kilde: NVE 

For oversikt over elspot- 
områdene, klikk her!
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Energipris ved bruk av varmepumper
Uke 6:                 COP  2,5*:  60,4 øre/kWh
         COP  3**:   50,3 øre/kWh

Prisen er basert på:
- COP luft til luft 2,5*
- COP væske/vann til vann 3**
- Siste ukes gjennomsnittspris fra NO1(Øst- 
  Norge)
- Påslag på 1 øre per kWh
- Elsertifikatpåslag 1,3 øre/kWh
- Nettleie på 20 øre/kWh
- Forbruksavgift er på 8,91 øre per kWh (til og med 
mars. Deretter økes den til 15,41 øre/kWh)

Merverdiavgift er ikke medregnet.

COP/Varmefaktor
Sier hvor mange ganger mer varme du får igjen 
i forhold til tilført elektrisitet. Finnes ved å dele 
avgitt effekt med tilført effekt.

Sluttbrukerpriser for næringsmarkedet

Uke 6: 150,9 øre/kWh

Prisen er basert på:
- Siste ukes gjennomsnittspris fra  
  NO1(Øst-Norge)
- Påslag på 1øre per kWh
- Elsertifikatpåslag 1,3 øre/kWh
- Nettleie på 20 øre per kWh
- Forbruksavgift er på 8,91 øre per kWh (til og med 
mars. Deretter økes den til 15,41 øre/kWh)

Merverdiavgift er ikke medregnet.

Elektrisitetspris 

Uke 6

CO2-kvotehandel

Desember 2022: 938,0

Desember 2023: 953,2

Prisene er i NOK per tonn CO2 og
viser prisen for fredag i gjeldende uke.
Prisen er basert på informasjon fra flere kilder.

Omregningen fra EURO til NOK er 
basert på siste ukes gjennomsnittskurs 
fra Norges Bank. 200
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Flis
Uke 6: 
Stammevedflis  
Fuktighet:
< 35 prosent: 28 øre/kWh 
> 35 prosent: 26 øre/kWh

* Prisen er veiledende og gjelder stamme-
vedflis med en fuktighet over 35 prosent 
og under 35 prosent. Prisen er  basert på 
informasjon fra  leverandører i Øst-Norge, 
opplastet ved terminal. Prisene er eksklusiv 
mva.

Det er ikke gjort korreksjon for virknings-
grad.

Uke 6*: 76,3 øre/kWh

* Prisen er basert på tall fra flere kilder som 
refererer den internasjonale propanprisen. 
Historisk sett er prisen vi opererer med stort sett 
sammenfallende med prisene i Platts-indeksene 
som er hovedreferansen i det norske markedet, 
men i enkelte måneder vil det være merkbare 
forskjeller. Dette pluss tankstørrelse og lokale 
leveringsforhold kan gjøre at prisen vi oppgir 
kan variere i forhold til prisen som oppnås hos 
norske leverandører.
    Prisen er inklusiv et påslag på kr. 1,20 per 
kilo, og tar utgangspunkt i et årsforbruk på 
cirka 400 tonn. Påslaget inkluderer frakt i Oslos 
nærområde. 
     Prisene er omregnet fra cent/gallon til øre/
kWh. Energiinnhold: 12,87 kWh per kg. 
     Fra 1.9.2010 inkluderer prisen CO2-avgift. 
Den er nå på kr. 2,30 per kg (17,9 øre/kWh).
Omregningen fra US dollar til NOK er basert på 
siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. 

Propan

Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad. Prisen er eks. mva.

Fyringsolje
Uke 6*: 107,6 øre/kWh

* Prisen er basert på 12 prosents rabatt på veile-
dende pris til bedriftskunder hos de største leve-
randørene, og er inklusiv mineraloljeavgift, men 
eksklusiv merverdiavgift og transporttillegg. 

Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad.

Energiinnhold: 10 kWh/liter
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Briketter

Uke 6*: 24,9 øre/kWh
* Prisen gjelder rene trebriketter fritt opplastet ved 
fabrikk og i fulle lastebillass.
Prisen er omregnet fra kilo til øre/kWh, og er en 
gjennomsnittspris basert på informasjon fra flere 
leverandører i Sør-Norge.

Energiinnhold: 4,65 kWh per kg
Prisen er eksklusiv mva.

Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad.

PS! Prisendringen i januar 2014 skyldes at vi har økt energiinn-
holdet fra 4,5 til 4,65 kWh per kg. 

Uke 6: 

FAME* (EN 14214): 181 øre/kWh
HVO* (EN 15940):   207 øre/kWh
    
Prisen er basert på 12 prosents rabatt på gjen-
nomsnitt av veiledende pris hos flere leverandø-
rer. Det er ikke gjort korreksjon for virknings-
grad. 

Prisen er eks. mva.
 
Energiinnhold  EN 14214:  9,2 kWh/liter
Energiinnhold  EN 15940:  9,6 kWh/liter

*FAME (Fatty Acid Methyl Esther)
  HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)

Biofyringsolje

Uke 6*: 39,4 øre/kWh  

* Prisen gjelder bulkleveranser til kunder 
opplastet ved fabrikk.

Prisen er omregnet fra kilo til øre/kWh, og er
en gjennomsnittspris basert på informasjon fra 
flere leverandører på Østlandet.
Energiinnhold 4,8 kWh per kilo.
Prisen er eksklusiv mva.
Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad.                                                                                                      

Pellets

PS! Fra uke 40-2014 gjelder prisene opplastet ved fabrikk. 
Tidligere var prisene inkludert transport med inntil 250 km.
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Tyske solceller gjenbrukes på 
danske tak

Allerede nå kan produsenten 
melde at alt er utsolgt. Det 
har vært stor interesse for å 
investere i solcelletak hvor 
solcellepanelene har vært 
brukt mer enn en gang, mel-
der energy-supply.dk.

– Solcellesøppel er et 
voksende problem og våre re-
furb-tak er en løsning på det, 
sier Lars Brøndum Petersen, 
direktør hos Ennoqie.

Formålet med Ennoqie 
Refurb er å redusere mengden 
av fullt funksjonelle solceller, 
som blir til elektronikksøp-
pel, og gi flere mulighet til å 
få et solcelletak, da solcelle-
tak med brukte paneler, kan 
selges billigere enn et helt 
nytt tak.

Skifter ut fullt fungerende 
solceller

– I dag skiftes det ut mange 

fullt fungerende solcelle-
paneler i solcelleparker i 
Tyskland. De blir skiftet ut 
fordi ytelsen er mye høyere 
i nye solcellepaneler enn de 
man monterte for 10 år siden, 
men det er ingen feil på 
panelene, sier Lars Brøndum 
Petersen.

Når Ennoqie mottar de 
kasserte solcellepanelene fra 
Tyskland vaskes, inspiseres 
og testes de, før de får et nytt 
liv på Ennoqies solcelletak.

– Panelene er identiske 
med dem vi brukte til de 
første solcelletakene i 2017, 
så vi kjenner teknologien, 
sier Lars Brøndum Petersen 
til energy-supply.dk. – Vi 
tester alle solcellepanelene, 
så vi vet at de fungerer, og vi 
har samme garanti på disse 
produktene, som på et helt 
nytt solcelletak.

I mai 2021 startet den danske soltaksprodusenten Ennoqie salget av sine 
refurb-solcelletak. Ennoqie Refurb er Ennoqies første tilbud på en sirku-
lær og gjenbrukt løsning for brukte solceller.

Diagrammet viser en sammenlikning av gjennomsnitt-
lige energipriser for januar 2021 (uke 1–4). Denne vil 
bli oppdatert månedlig. Det er ikke gjort korreksjon for 
virkningsgrad. For mer informasjon om prisene, se side 
10 til 12.

Øre/kWh

Elektristitet 172,5

Fyringsolje 104,0

VP COP 2,5 69,0

VP COP 3 57,5

Propan 75,4

Pellets 39,4

Briketter 24,9

Flis > 35 fukt. 26

Flis < 35 fukt. 28

FAME 191,5

HVO 200,0

”Det har vært stor 
interesse for å investere 
i solcelletak hvor solcel-

lepanelene har vært brukt 
mer enn en gang.”
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Bergende snømagasin i slut-
ten av uke 6 er på 44 TWh, 
og prognoserte snømagasin 
ved slutten av uke 7 er på 47 
TWh. Snømagasinet i uke 6 
er cirka 5 TWh over gjen-
nomsnittet for denne tiden 
av året. Snømagasinet er nå 
nesten 20 TWh større enn det 
var på samme tid i fjor vinter, 

melder NVE.
Mildt vær bidro til at 

forbruket i både Norge og 
Norden falt fra uken før. I 
Norge var forbruket 9 prosent 
lavere enn gjennomsnittet 
for uken de siste fem årene, 
ifølge NVE.

Norsk kraftproduksjon 
gikk ned med fem prosent 

fra uken før, hovedsakelig på 
grunn av lavere vannkraftpro-
duksjon. Perioder med mye 
vin i nabolandene og lavere 
forbruk bidro til produksjons-
nedgangen. 

Snømagasinet 20 TWh større enn på 
samme tid i fjor

Kraftkommentar

Nå har Statsbygg opp-
gradert det fredede byg-
ningskomplekset Victoria 
Terasse med moderne 
energiløsninger.

 
– Det nye solcelleanlegget 
er montert på det flate taket 
i kompleksets midtkvartal. 
Energien fra anlegget tilsva-
rer forbruket til tre eneboli-
ger, og er et viktig bidrag for 
å dekke bygningens energi-
behov, sier direktør Anders 
Fylling for Statsbyggs faglige 
ressurssenter i en melding fra 
Statsbygg.

 Statsbygg har hatt en god 
dialog med Riksantikva-
ren underveis i arbeidet. 
Takflaten med solceller ikke 
er synlig verken fra gateplan 
eller nabolaget.

 Oppgraderingen av 
Victoria terrasse kommer 
etter at Statsbygg har kartlagt 
alle de 2 300 bygningene i 
porteføljen sin med tanke på 
energiproduksjon på tak, og 
funnet ut at 250 000 kvadrat-
meter takflate egner seg godt 

til solceller.
 – Nå ser vi mot en annen 

fredet Oslo-bygning og 
vurderer mulighetene for å 
montere solceller på Høyeste-
rett. Også her håper vi å finne 
gode løsninger som både er 
bærekraftige og lønnsomme, 
sier Fylling.

Solceller på Victoria terrasse
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Victoria terrasse ble bygd i perioden 1884–90. Ferdig oppført 
var det landets største og fineste leiegårdskompleks med 124 
leiligheter på opptil ti rom med innlagt vann og elektrisk lys. 
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Statsbygg
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