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Bestillingen

• Begrepene smart grid, smart city, smart installasjon er på alles lepper, men 

hva ligger egentlig i disse begrepene? 

• Hvilket samspillet er det mellom «smart» elektrisk utstyr og overliggende 

nett? 

• Hvilke synergier er man egentlig ute etter?

• Hvem høster gevinsten – og hvem tar regningen? 

• Sand redegjør om disse sammenhengene og  hva som driver utviklingen 

fremover
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Landskapet – fremtiden er elektrisk.

(“Smart” innebærer en vesentlig grad av digitalisering)
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Digitalisering: Bruke ny teknologi 
- med innebygd «intelligens»  til å fornye, forenkle og forbedre.
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Fremtiden: En kombinasjon av hardware og software – inklusive 

kommunikasjon:  Alt er koblet til «internett» og går på strøm.

Kilde: Trygve Kvernland, Smartgridkonferansen 2014
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FNs bærekraftsmål – en pådriver for utviklingen

F.eks. blir energisystemet mer:

• Bærekraftig

• Klimavennlig

• Miljøvennlig

• Naturvennlig

• Fornybart

• Smart

• Digitalt

• Fleksibelt

• Automatisert

• Forsyningssikkert

• Informasjonssikkert

• Pålitelig

• Anvendelig

• Personsikkert

• Økonomisk

• ….. 



Smarte nett en viktig del av utviklingen:

• Et kvantesprang i integrasjon av IKT på alle nivåer i det elektriske kraftsystemet –

kombinert med anvendelse av nye teknologier:

– AMS

– Smarte termostater

– Smarte nettstasjoner

– Smarte batterier

– Smarte bygg

– Smarte dashboards

• Utnyttelse av gamle og nye - interne og eksterne data – i tradisjonelle og «nye» løsninger -

agentløsninger, neurale nett, baysian networks, big data, AI, cloud, fog, block chain..

• Et system hvor ”alle” anlegg og apparater har en ”IP-adresse” (Internet Protocol Address) 

slik at de stadig kan observeres og styres via ”internett”/fog/sky – i «sann tid» - og delta i 

automatiserings- og robotløsninger.



Dette er det standardiserte bildet av Smart Grids (IEC):
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Smart cities

Mange definisjoner. Innholdet kan bl.a. defineres av målene:

• Convenience of the public services;

• Delicacy of city management;

• Liveability of living environment;

• Smartness of infrastructures;

• Long-term effectiveness of network security

Kilde: ISO/IEC Smart cities – preliminary report 2014



Smart cities

Kilde: IEC White paper: Orchestrating infrastructure for sustainable Smart Cities



Smart buildings/smart homes

IBM: 

• Smarter buildings are well managed, integrated 
physical and digital infrastructures that provide 
optimal occupancy services in a reliable, cost 
effective, and sustainable manner. 

• Smarter buildings help their owners, operators 
and facility managers improve asset reliability 
and performance that in turn reduces energy 
use, optimises how space is used and minimises
the environmental impact of their buildings
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Energi- og effektovervåking/styring i bygg handler om:

• Å levere ønskede energitjenester (lys, varme, ventilasjon, el…) på en 

optimal måte gitt krav/ønsker til komfort, sikkerhet og økonomi –

herunder evt. optimal utnyttelse av eventuell egenproduksjon 

(plusskunder).

• Avdekke feil i anlegg/apparater/termostater…

• Spesielt det å utnytte fleksibilitet er et viktig element både sett fra et 

bygningsperspektiv og et kraftsystemperspektiv



Drivere i Smart Hus / Bygg

Enklere Trygghet
Energi-
Styring

Energi-
styring

Drifts-
kostnader

HMS

Kilde Per-Erik Nordbø



Smart Hus Økosystemer – med fare for å bli låst til et system?

?!?

Kilde Per-Erik Nordbø
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Smart hus/bygninger trenden – integrasjon av utstyr og tjenester:

-med minst mulig bruk av loddebolt, installatører, gateways…

• Sikkerhet – alarm - video – IP kamera –

Wifi radar

• Komfort - innemiljø

• Energi – lysstyring

• Underholdning

• Informasjonsdeling i familien -

oppslagstavler

• Roboter

• Concierge services – virtual assistent 

• Talestyring og/eller smart telefoner 

• IoT

– Kommunikasjon – nytt utstyr på nett

– Nytt utstyr får skjermer (et viktig spørsmål for leverandørene: 

Hvilket utstyr skal vi putte skjerm på)
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Smart
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Eksempel fra Agder Energi
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IoT –Wikipedia:

• The Internet of things (IoT) is the network of:
– physical devices

– vehicles

– home appliances

– and other items

• embedded with:
– electronics

– software

– sensors

– actuators

– network connectivity 

• which enable these objects to connect and exchange data



Ny, smart teknologi 
kommer kontinuerlig

NB: Dette er en figur fra 2012 
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Smart grid teknologer treffer ulike deler av den elektriske verdikjeden

Produksjon Transmisjon Distribusjon Industri Næring Bolig
Wide-area monitorering & kontroll

WAMS, PMUs

FACTS, HVDC nett

DMS Overvåking, styring

AMS/Elhub

Energi-/laststyringssystemer for Industri, Kontorer, Boliger

EV ladeinfrastruktur

Integrasjon intermitterende distribuert produksjon//plusskunder

Informasjonsutveksling/network codes/pålitelig og sikker kommunikasjon

Smarthus teknologi

Energilagring/batterier

Mikronett

Lokale kraftmarked/nabolagsstrøm/block chain
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Utviklingen innen storskala og distribuert fornybar kraftproduksjon –

vann, vind, sol vil fortsette bl.a. pga. prisutviklingen og klimautfordringen
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Teknologier for produksjon av elektrisk kraft. 
Globalt vil vind og PV dominere – I Norge vil vannkraft, småkraft også fortsatt være viktige



27

Bygningsintegrert PV – er alternativer til 

konvensjonelle tak- og fasade materialer 

Kilde:  Bjørn Thorud, Multiconsunlt



Elektrifisering av transport:

Private biler: 2,4 mill.
Lastebiler: 0,4 mill.
PHEVs/EVs (august 2017): 175.000 

EV

PHEV
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Energilagring gir nye muligheter i utviklingen av 

fremtidens nett: F.eks. smarte batterier – kombinert 

med smarte omformere
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Mange lagringsteknologier: 

Pluss termisk lagring i bygninger, vannkraft, varmt vann, hydrogen……

Kilde: Ravi Seethapathy, ICEF 2017
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Mange anvendelser
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Mikronett blir en del av fremtidens kraftnett

Kilde:  IEC/TS 62898-1(CD-utkast)

IEC-definisjon:
Group of interconnected loads and 
distributed energy resources with defined 
electrical boundaries that acts as a single 
controllable entity and is able to operate in 
both grid connected or island mode.
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Mikronett, plusskunder, PV - utviklingen akselererer 

Eksempel Powerhouse Brattøra – 500 MWh – 450 kW 
Brattørkaia mikronett: PV, ladestasjon buss, hurtigbåt, 
batteri++
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Fleksibilitet - en viktig mulighet

• Potensialet er betydelig – 5000 MW

• EV øker potensialet kraftig

• Har betydning for kraftpriser

• Gir reduserte behov for 

nettinvesteringer

Load

Original demand

Price/unit

p0

p1

V0V1
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Fleksibilitet er viktig også for det overordnede kraftsystemet

Eksempel: Statnetts pilot i Nord-Norge

Lastobjekt/ 
Smart måler

AMS
Front-end

Load
Control

Load
Control

Drifts-
sentral-
system

Drifts-
sentral-
system

SYSTEMOPERATØR NETTSELSKAP SLUTTBRUKER

?Klasse 3 Klasse 2
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DMS – et viktig hjelpemiddel

• Implementeres av stadig flere DSOer

• Reduserer KILE og øker servicenivået

• AMS ny datakilde som kan utnyttes – problemstillinger m.h.t.

båndbredde – tidsforsinkelser avhengig av «innsamlingssystem» og 

kommunikasjonsløsninger

• Ikke all DG er på nett – og dette blir viktigere fremover – også i forhold 

til network codes og tilhørende «real time»-krav
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Self healing blir en del av fremtidens nett

http://www.engineering.com/ElectronicsDesign/ElectronicsDesignArticles/ArticleID/6041/Grid-Heal-Thyself.aspx
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Finnes teknologien? Er den kvalifisert/klar til anvendelse?

• Det mangler ikke teknologi – og det er mange teknologier som vi ikke har 
tatt i bruk.

• Noen teknologier er for dyre ennå

• Noen teknologier er umodne, men prøves ut i ulike test og 
demonstrasjonsprosjekt

• Systeminnovasjon og interoperabilitet er komplekst og krevende.

• Informasjonssikkerhet og personvern - en evig kamp.
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Systeminnovasjon

• System innovation is a concept used to illustrate a horizontal policy approach that 

mobilises technology, market mechanisms, regulations and social innovations to 

solve complex societal problems in a set of interacting or interdependent components 

that form a whole ‘socio-technical system’



Interoperabilitet: 

Evnen som to eller flere innretninger fra samme eller ulike leverandører har til å 
utveksle informasjon og utnytte denne informasjonen til ønsket funksjon eller samvirke.
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Forhåpentligvis fører utviklingen til «plug and 

play», men der er vi ikke ennå. 

Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=4x0TiSX2e68

Kilde: PCworld

Standardisering er 
avgjørende for å løse dette 
på en kostnadseffektiv måte
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Hvem tar regningen – hvem får nytten?

• Omlegging til fremtidens kraftsystem krever investeringer:

– I kraftnettet

– Hos nettkundene (produksjon, last, plusskunder..)

– Hos nye aktører (aggregatorer, energikollektiv,….)

• Investeringsviljen til aktørene vil være påvirket av forventninger til 

– Inntekter

– Kostnader

– Risiko – usikkerhet
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Fremtiden er digital og kompleks. 

• Et komplekst system av systemer hvor spesielt 
gevinstene er systemiske i sin natur

• Gevinstene kan derfor være samfunnsøkonomisk 
lønnsomme uten at de er direkte bedriftsøkonomisk 
lønnsomme for noen enkelt aktører

• Da må det incentiver eller pålegg til

– F.eks. kan en flat strømpris over døgnet være et resultat av 
utbredt bruk av laststyring – utnyttelse av fleksibilitet

– Dette kan ha stor samfunnsøkonomisk verdi, men da er det 
jo ikke noe å hent på å flytte last for en nettkunde om det er 
strømprisgevinster som skal belønne adferden.

Load

Original demand

Price/unit

p0

p1

V0V1
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• Bygg- og huseiere tar regningen for sine tiltak og smarte digser (med 
mulig offentlig støtte) 

• Tiltak i nettet betaler vi alle for

• Kraftprodusenter og aggregatorer tar sine deler av regningen

• Og systemnytten/samfunnsnytten/synergiene får vi alle forhåpentligvis en 
del av

• Og utenlandske aktører vil stikke av med en del av kaken. 

Hvem tar regningen – hvem får nytten?
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Når fremtiden sannsynligvis blir digital og kompleks:

• Komplekse problemstillinger innebærer usikkerhet m.h.t. fordeling 

av kost, nytte, risiko mellom aktørene.

• Usikkerhet hemmer investeringslysten

• Myndighetskrav  derfor viktige for å fremme evt. hemme utviklingen
– Krav om månedlig måleravlesning i Sverige

– AMS krav Norge, EU…

– FASIT

– Plusskundeordning…

– Økonomisk regulering

– Beredskapsforskriften

– Personvernlovgiving

– …
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Nettreguleringen og TSO/DSO rollene blir viktige

• Hva blir den optimale balansen mellom marked 

og monopol gitt de teknologiendringene som 

kommer:

– Mer eller mindre vertikalintegrering

– Eierskap til ny teknologi (batterier, ladeinfrastruktur..)

– Hvilke tjenester får/bør/kan nettselskapene levere 

– Og hvilke får de kjøpe og hvordan skal de sikre seg 

at tjenestene f.eks. fra aggregatorer blir levert

• Fremtidens smarte nett vil kreve smart 

regulering for å redusere faren for 

samfunnsøkonomiske tap. 

– Pålegg og restriksjoner koster gjerne noe

– Incentiver fremmer gjerne noe.

http://www.willett-ink.co.uk/
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NVEs forhåpninger til digitaliseringen

Per Sanderud , Norges Energidager 2017
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Fremtidens kraftsystem – to ytterpunkter

• Det meste blir omtrent som det vi kjenner nå med innslag av HVDC-

forbindelser, plusskunder, batterier , DG, mye EV og andre utfordrende laster.

– De nye behovene blir i det alt vesentlige møtt med tradisjonelle nettinvesteringer.

• Fremtidens kraftnett er en samling autonome til dels off-grid  mikronett.

– Med stor grad av digitalisering, fleksibilitet, automatisering, energilager, maskin-maskin 

handel…. hvor storkraftsystemet er back-up for langvarig svikt i lokale ressurser samt at 

det spiller en viktig rolle i det europeisk supernettet. 
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• Hva blir kun en hype?
•

• Hva blir det noe av?

• Når er det sannsynlig at det kommer?
•

• Når det først er blitt en realitet - med 
hvilken hastighet og volum går 
endringen?

Fremtiden er ikke bare digital og kompleks 
– den er jo som vanlig også høyst usikker
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Fremtiden er elektrisk!


