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•  Smart strømnett – Fremtidens nettløsning 
–  Enova prosjekt 
–  Ny teknologi for styring, måling og overvåking av spenningskvalitet,  

•  Feil, avbrudd og styring av energiforbruk på kundesiden. 
–  Koordinering av energiforbruk og produksjon 
–  Bedre utnyttelse av strømnettet 
–  2017-2019 

•  Smarte bygg 
–  Delprosjekt av Smart strømnett 
–  Vi trenger 30 piloter 
–  Vil kartlegge og analysere bygning og teknisk anlegg 
–  Sammenligne med tilsvarende bygg 
–  Vi bistår med å redusere energiforbruket og anbefaler tiltak 
 
     

 

 

Ved å være pilot vil du ha mulighet til å teste, gi 
tilbakemeldinger og dermed påvirke hva du mener vil gjøre din 
strømhverdag enklere og i tillegg kostnadsbesparende. Dine 
meninger er uvurderlige i utviklingen av fremtidens 
energitjenester. Vi gleder oss til å samarbeide med deg! 
 
Ta kontakt med taf@lyse.no 
 





Klimagassutslipp har økt i takt med global temperaturøkning 



Tilgangen på billig kull på verdensmarkedet bidrar til lave 
strømpriser, økte klimagassutslipp og mindre fornybar 
energiproduksjon 

Kullprisene faller og gir lave energipriser 
Fornybar kapasitet solproduksjon økte med 50% 
i 2016, det er god tilgang på kvarts til silisium 

Utslipp av CO2 fra energiproduksjon: 



Norge har lave klimagassutslipp fra energiproduksjon 



Lyse tilbyr solenergi som et supplement til fornybar vannkraft 

Myndighetene tilrettelegger for plusskunder med krav om avanserte strømmålere, 
elhub og plusskundeforskriften 

Fallende priser på solanlegg Markedsvekst i Norge 





Pilotprosjekt solstrøm i Lyse i 2016  

•  Stor interesse for å delta 
•  10 pilotanlegg installert juni 2016 
•  Leasing ble valgt av flertallet 
•  Problemfri installasjon og drift 
•  Nettilkobling av solanlegg var lærerikt 
•  Produksjon cirka 900 KWh/KWp 

og cirka 150 KWh/kvm 
•  Andel innmatet produksjon på nett 

høyere enn forventet 
•  Pilotkunden ønsket umiddelbart tjeneste for 

produksjonsvisning og høy pris på solgt strøm 
•  Pilotkunden ønsker laststyring og lagring 



«Klarer 20 kWh på soldager» 



Lyse leverer nå kvalitetsprodukter og –tjenester innen solenergi 

Informasjon og bestilling på web Anerkjente samarbeidspartnere 

Produktpakker i 3 størrelser som 
ivaretar visuelle krav 

Nyttige tjenester for kunden 



Solenergi til flermannsboliger / sameier 

•  Større anlegg har lavere installasjons- 
kostnad per watt 

•  Elsertifikater for hele produksjonen 
•  Supplement til andre energiløsninger f.eks  

strøm til kollektive løsninger som varme- 
pumper 

•  Noe mindre energieffektivitetskrav for nye 
bygg med egenproduksjon av strøm 

•  Lyse ønsker å delta i å få realisert sol- 
anlegg på flermannsboliger for å oppnå  
læring 



Anleggsstørrelse bør tilpasses byggets energiforbruk i 
sommerhalvåret 



Solenergi kan bli en betydelig og integrert del av fremtidens 
energisystem i Norge 



Drivere i det norske solstrømmarkedet 

Byggkrav Næringsaktører Støtteordninger 

Grønne sertifikater 



«Det er rett og 
rimeleg at kyrkja 
nå hentar 
energien dei 
treng direkte frå 
dei høgare 
makter»  
 
Sognepresten 
Strand Kyrkje 




