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Nå kan din bedrift tjene penger på 

energi og effekt dere ikke bruker 

Grønne spydspisser



Behov for fossilfri 
fleksibilitet

 Hvilke alternativer finnes når 
kraftforsyningen og strømnettet får 
kapasitets- og driftsforstyrrelser?

 Er produksjonsøkning og nye linjer 
eneste løsning?

 Kan grønne spydspisser i stedet bidra 
ved å senke forbruket?



LOS Switch

 Kobler ut eller inn fleksibelt forbruk i 
kortere perioder til beste for samfunn 
og miljø

 Samfunnets energiforbruk tilpasses 
tilgjengelig energiproduksjon og 
overføringskapasitet

 Eksempel: 

› En produsent av næringsmidler kan kutte 
energiforbruket til kjølelageret i 60 
minutter uten at temperaturen øker innen 
avtalte nivå

http://losenergy.mynewsdesk.com/videos/kan-man-tjene-penger-paa-stroem-man-ikke-bruker-17195
http://losenergy.mynewsdesk.com/videos/kan-man-tjene-penger-paa-stroem-man-ikke-bruker-17195


 Lavere energikostnader og økt 
konkurranseevne

› Virksomheten får betalt for å stille fossilfri 
fleksibilitet til rådighet som opsjon

› Ved faktisk bruk får virksomheten en 
ytterligere godtgjørelse

 Åpner for nye aktører i et bedre 
fungerende energimarked

Hva kan dette bety økonomisk 
for virksomhetene?



 Rådgivning og analyse

 Installasjon og idriftsettelse

 Prognoser fleksibilitet

 Markedsdeltagelse

 Drift og fysisk inn- og utkoplinger

 Varsling og rapportering

LOS hjelper kundene ...

Hvordan komme i gang? 



 En feil i forsyningsnettet førte til behov 
for ekstra tilgang til effekt i det lokale 
linjenettet

 Saint-Gobain koblet ut 10 MW i 45 
minutter og sørget for at deler av 
Lillesand kommunen unngikk strømbrudd

 Saint-Gobain får betalt opsjon for å stille 
effekt tilgjengelig og for selve utkoblingen

Forbrukere kan forhindre at 
strømnettet går i svart

Case: Saint-Gobain

Saint Gobain, som har åtte ovner med totalt 24 MW 
kapasitet, stiller 10 MW av dem til disposisjon ved 
behov.



Forutsetninger: 

Utvalgte laster: kjøl, frys, tørrkjøl, ventilasjon med  
årlig besparelse på NOK 50.000,-

Kontroll på nettleien ved 
høyt effektuttak

Case:  Handelsbedrift

 Løpende kontroll med virksomhetens 
effektuttak demper belastningen i det 
lokale linjenettet

 Automatisk styring av virksomhetens 
effektuttak reduserer løpende 
energikostnader

 Redusert behov for nettutbygging og økt 
forsyningssikkerhet



Muligheter

• Switch lar virksomheten tjene penger på 
energi som den ikke bruker

• Max Guard reduserer virksomhetens 
nettleiekostnader ved å redusere effektuttak

• eFlex reduserer virksomhetens løpende 
energiforbruk og -kostnader
– uten at det går ut over driften

• Fossilfri fleksibilitet - en betydelig ressurs for 
virksomhet, samfunn og miljø uten bruk av 
alternative energikilde



Takk for oppmerksomheten


