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Brynseng skole

Detaljprosjekteringsfasen

Tilpasning til fasaden

Prosjektet hadde låst:

Form bygning, fasadeutrykk og vindusbånd

Utfordring:

Fylle tiltenkt areal med mest mulig standardmoduler

Unngå lysåpninger og «hull» i fasadeutrykket

Resultat:

9 hovedmoduler med totalt 28 varianter/størrelser.

Ikke optimale størrelser i forhold til solcelle modul på 

156 x 156 mm. 
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Brynseng skole
Detaljprosjekteringsfasen

Innfestningsmetode

Prosjektet skulle ha en fasade som gikk i «ett» med teglstein

Utfordring:

Stor avstand fra fasade til solcellepanel, ca. 15 cm

Ingen standardløsning eksisterte

Puslespill for å få innfesting og solcellemoduler til å fremstå som 
en tett fasade.

Resultat:

Spesialtilpasset brakett

Panelene henges på horisontale fester

Innfestingsprofiler gjør at fasaden ser «tett» ut.
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Brynseng skole Detaljprosjekteringsfasen

Innfesting og forberedende kabling.
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Brynseng skole Detaljprosjekteringsfasen

Innfesting og forberedende kabling.
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Brynseng skole Detaljprosjekteringsfasen

Innføring av kabling til tavle.

Likestrøm fra solcellegrupper samles og 
føres inn til inverter.

Fra inverter vekselstrøm side kobles det 
så videre inn på tavle.

6



Brynseng skole Detaljprosjekteringsfasen

Ferdig resultat.
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Brynseng skole Gjennomføringsfasen

Ansvarsfordeling

Koordinering 

Logistikk

Idriftsettelse, tekniske utfordringer

Prøvedrift

Erfaringer

Resultater
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Brynseng skole Detaljprosjekteringsfasen

Ansvarsfordeling

Utfordring:

Ingen kunne levere komplett innenfor kombinasjonen fasade og 
elektro.

Ukjente løsninger, risiko for feil og mangler.

Resultat:

Fasadeleverandør leverte «komplett».

Staticus, Litauen, ansvarsrett fasade

Med på laget var solcellepanel leverandør og prosjekterende. Issol, 
Belgia, ansvarsrett prosjektering og produkter

Elektriker for utførende kabling, installatør. 

Steen Jørgensen, Dansk, ansvarsrett elektro
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Brynseng skole Gjennomføringsfasen

Koordinering

− Elektro ansvar inntil AC / vekselstrøm side for inverter.

− Staticus ansvar for innfesting fasade og overordnet 
koordinering.

− Issol ansvar for produktpakke, prosjektering og solcellemodul 
leveranser med kabling.

Utfordringer:

Tekniske grensesnitt / integrering.

Kompetansen satt i Belgia, brukte skype/video.

Manglende eierskap til helheten.

Ingen på byggeplass hadde gjort dette før.
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Brynseng skole Gjennomføringsfasen

Logistikk

Utfordring:

Elektro utførte all jording og likestrømkabling.

Staticus utførte hurtigkoblinger før paneler ble løftet på plass.

Paneler veide alt fra ca. 30 – 50 kg, hvordan bytte defekte 
paneler?

Resultat:

Diskusjoner med elektro - fagforbund i forhold til hvem som kan 
montere og koble sammen panelene.

Prosess for å finne ut av prosjekteringsansvar for installasjonen.

Alt ble levert som en «plug and play» pakke på byggeplass.
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Brynseng skole Gjennomføringsfasen
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Brynseng skole Idriftsettelse

Tekniske utfordringer

− NVE, definisjon av kraftverk og maks eksport på 100 kW. 

− Struping installert, «Power limitation device».

− Vanskelig å få integrert solcelleanlegget i SD via Modbus/IP 
protokoll.

− Sette opp Undervisningsbyggs tekniske nett med internett-
tilgang for eksport til «Sunny Portal».

− «Elkjøp» switch for å få sydd sammen alle invertere da 
«Cluster controller» manglet innganger.

− Manuelle av/på likestrømbrytere foran inverter i henhold til 
NEK 400 og risikovurdering, etterinstallert.
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Brynseng skole Prøvedrift

Erfaringer

Positivie:

Lite vedlikehold, enkel installasjon å håndtere.

Enkelt å holde kontroll på produksjon og oversikt.

Driftssikkert, leverer som forutsatt.

God lufting bak fasade gir mindre tap i produksjon pga. lave 
temperaturer og gode driftsforhold over året.

Negative:

Vanskelig SD - integrasjon av «plug and play» system fra SMA. 
Vanskelig å få support av folk med riktig kompetanse.
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Brynseng skole Prøvedrift

Resultater

Produsert 1 år august 2017 til 2018.

108 751 kWh / år

2071 soltimer / år, målt (met.no Blindern)

Estimat

105 000 kWh / år

1669 soltimer / år, normalår (met.no Blindern)

Høyeste produksjon per dag.

870,9 kWh / dag, mars måned.

Differanse vår / sommer

Ca. 300 kWh / dag, pga. temperaturøkning og vinkel.
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