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Forventet læringsutbytte:
Studenten skal kjenne til hvordan det elektriske energisystemets infrastruktur er bygd opp i Norge og
hvordan dette henger sammen med kontinentet.
Studenten skal kjenne oppbygningen av fjernvarmenett.
Studenten skal få erfaring med å jobbe i et tverrfaglig prosjekt som omhandler elkraft og fjernvarme og
hvordan disse må integreres med hverendre. Studenten skal få erfaring og kunnskaper om
prosjektarbeid
Kunnskap:
Studenten skal tilegne seg kunnskaper om deltakelse i prosjektarbeid.
Studenten skal kjenne til hvordan det elektriske energisystemets infrastruktur er bygd opp i
Norge og hvordan dette henger sammen med kontinentet.
Kjenne til hvordan et fjernvarmenett er bygd opp
Kjenne til energiforbruk knyttet til oppvarmingsbehov, tappevann, belysning etc ut fra type
bebyggelse
Kjenne til engelske termer og faglig begrep innen fagområdet
Ferdigheter:
Kunne stipulere års og døgnvariasjoner for forskjellige laster
Kunne stipulere årsforbruk av energi av forskjellige laster
Kunne beregne energi og effektbehov for et utbygningsområde ut fra blandet bebyggelse og
blandet leveranse el- og fjernvarme
Generell kompetanse:
Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en
nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling
Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter til å skrive møteinnkallelser, lage referater og
lede prosjektmøter
Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter til å lage prosjektplan med tilhørende
detaljplaner, tidsplaner med milepeler
Studenten har tilegnet seg kunnskaper om prosjektmedarbeiderens rolle og ansvar i et
prosjektarbeid
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Emnets temaer:
Effekt og energi
Belastningstyper
Års og døgnvariasjoner
Brukstid for last
Brukstid for tap
Velander koeffisienter
Elnett og fjernvarmenettet sin oppbygning og infrastruktur
Vannbåren varme:
Vannbåren varme og energifleksibilitet
Energitransport med vann
Distribusjonssystemer for fjernvarme
Mengderegulerte varmesystemer
Rørnett for fjernvarmedistribusjon
Abonnement systemer for fjernvarme
Konsekvenser ved valg av tur- og returtemperaturer
Pumper og pumpesystemer
Sikkerhetssystemer ved vannbåren varme
Pedagogiske metoder:
Prosjektarbeid
Pedagogiske metoder (fritekst):
Deltakelse i et gruppeprosjekt som er større case.
Prosjektet tar utgangspunkt i en større utbygningsområdet som skal tilrettelegges for fjernvarme og
elektrisk nett. Gruppen skal foreta grovprosjektering effekt og energibehov til forbrukere av
forskjellige slag.
Studiebesøk til et fjernvarmeanleg og en tranformatorstasjon
Vurderingsformer:
Annet
Vurderingsformer:
En prosjektoppgave (Bestått/Ikke bestått)
Karakterskala:
Bestått/Ikke bestått
Sensorordning:
Sensureres av to interne sensorer
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ved ikke godkjent prosjekt må et annet prosjekt gjennomføres ved neste ordinære avvikling av emnet.
Tillatte hjelpemidler:
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Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatoriske studiebesøk, anslagsvis 2 stk.
Obligatorisk oppmøte på prosjektmøter. Følge vedtatt gruppereglement vedtatt av gruppen.
Idelab 24: Studenten skal ha deltatt i Idélab-24, som er en idékonkurranse som omfatter både
innledende foredrag og tverrfaglig gruppearbeid. Godkjent deltakelse forutsetter innlevert og
registrert idéforslag. Dette kravet gjelder ikke for de som har deltatt i Idélab 24 i et tidligere
emne.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
Førsteamanuensis Alemayehu Gebremedhin
Læremidler:
Prosjektarbeid, Harald Westhagen, Gyldendal 6.utgave
Liste over annet lesestoff oppgis ved semesterstart
Klar for publisering:
Ja
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