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Forord
AsplanViakhar vært engasjertav Slemmestad BryggeAS for å utrede strømforsyning for Vaterland
på Slemmestad.

Sandvika
, 10.05.2019
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1. INNLEDNING
1.1. Bakgrunn
Slemmestad står foran store utbyggingeri årenesom kommer. I løpet av 1-2 år skaldet startes
byggingav ca. 400 leiligheterog ca. 16 000m2 næringsarealerpå Vaterland.Senereskaldet byggesut
betydeligflere leiligheteri området.
Dennerapporten tar for segstrømforsyningav Vaterland.
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2. EKSI
STEREN
DESTRØM
FORSYNI
NG
2.1. Dagensstrømforsyning
Norgesnetter netteier på Slemmestad
. Utsnittet under viserdagenssituasjoni området.

Innenfor reguleringsområdeter det i dag 2 eksisterendenettstasjoner.Det liggerhøyspentkabelmot
nord, sør,vest og øst. Innenfor reguleringsområdet liggerdet lavspentkablerfra eksisterende
nettstasjonerfr em til eksisterendeabonnenter.
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3. FREMTIDIG STRØM
FORSYNI
NG VATERLAN
D
3.1. Fremtidig effektbehov
AsplanViakved Energiog miljø har beregnetfremtidig energibehovetfor Vaterland.Av dette er ca.
2,1GWh/åroppgitt som elektriskenergi.

Det er lagt til grunn et maksimalt gjennomsnittligelektriskeffektbehovpå 85W/m2 for Vaterland.For
område4 er det benyttet maksimalt gjennomsnittligelektriskeffektbehovpå 120W/m2, da det her er
planlagtmatforretning i deler av arealene. Dette gir et totalt estimert maksimalteffektbehovpå ca.
4,3MW (4 258 890W).

Estimertmaksimalteffektbehov for de respektivearealeneinnenfor planområdet er som følger:
Areal

Effekt

BKB2

686kW

1A

478kW

1B

1026kW

2

836kW

3

381kW

4

429kW

5

420kW

3.2. Fremtidig strømforsyning
Det vil værebehovfor etablering av flere nettstasjonerfor å dekkedet elektriskeeffektbehovetfor
Vaterland.
Norgesnettv/ Kim Bergliopplyserat de ikke ønskernettstasjonerstørre enn 800kVAfor denne type
bygg.Dette skyldeshøyekortslutningsstrømmersom Norgesnetter redd vil kunneskadeog ødelegge
installasjoner.Dette leggesti l grunn for å anslåbehovfor antall nettstasjoner.
Basertpå et fremt idig effektbehovpå ca.4,3MW, vil det være behovfor minst 6 stk. 800 kVA
nettstasjoner.
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Følgendeplasseringerav nettstasjonerkan være aktuelt:

Nettstasjonervist på utsnittet vil kunneforsynesom følger.
•
•
•
•
•
•

NS1 forsynerområde2.
NS2forsynerområde1B.
NS3forsynerområde1A og deler av 1B.
NS4 forsynerBKB2.
NS5forsynerområde3 og 4.
NS6 forsynerområde5.

Alternativt kan det etableresen NS7,som forsynerområde3, dersomvirkelig effektbehovfor
område4 blir høyereenn estimert. NS5 vil da bare forsyneområde4. Dersomdet viser segat det er
lite hensiktsmessigat NS3 forsyner bådeområde1A og deler av 1B, så må det etableresen ekstra
nettstasjoni område1B,slik at NS3kun forsynerområde1A.
Dette vil da kunne medføreat det to talt vil værebehov6, alternativt 7 eller 8 nettstasjoner på
Vaterland.
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For nye installasjoner brukesdet 230/400VTN som systemspen
ning. Eksisterendeinstallasjoner
forsynestrolig med 230VIT som systemspenning.Dersomeksisterendeinstallasjoneri fremtiden skal
forsynesfr a nye nettstasjoner, må aktuellenettstasjonerleveressom 3-viklingstrafoer.
Nettstasjoneretableressom nettstasjoni bygg.I utgangspunkteter det ønskeligmed etablering av
nettstasjoneri første 1. etasje,dvs.med direkte tilgangfra gate. Plasseringav nettstasjoneri
underetasjekan bare unntaksvisgodkjennes, og er mer plasskrevendepga. krav om rømningsareal
og nedfiringssjakt.Kravtil utførelseav nett stasjonerer gitt i REN-blad 6002 «Nettstasjon – i
bygg/plassbygd– Byggtekniskekrav».
Geografiskplasseringav nettstasjonerer ikke korrekt, men bare et forslag.Nøyaktigplasseringmå
gjøresi senere fase,når man har mer detaljert oversiktover hvordan byggeneblir i området.
Det vil værebehovfor å forsterke høyspentnetteti en fremtidig situasjon. Det vil være naturlig å
forsterke eksisterendehøyspentkablersom går gjennom området mot nord, sør,vest og øst.
Eksisterende høyspent trasé leggesom, slik at ny kabeltrasé følger nye gateløppå Vaterland.
Mulig høyspentrasé er vist på tegningenunder.
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Høyspentkablerleggesi fellesgrøft med lavspent-, fiber- og veilyskabler.Det benyttes ogsåsamme
trasé for VA, men med avstandskraviht. kommunale krav. Kravt il forleggelseav kablerog utførelse
av kabelgrøfterer git t i REN 9000-serien.
Ved kryssingav Bøbekkenforleggeshøyspentkableri trekkerør som innstøpesi brodekke.

3.3. Fremtidig f iber/bredbånd
Det vil værebehovfor fiber/bredbåndmed høy hastighetog god kapasitet på Vaterlandog for
fremtidige utbygginger på Slemmestad
. Det benyttesfelles hovedtrasé for strømforsyningog fiber.
Telenorog VikenFiber er i dag leverandøreri området, og det vil være naturlig at de blir involvert i
fremtidig planlegging av fiber/br edbånd.
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