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Fremtidens smarte energisystem –  

hett tema internasjonalt 

 

 “Europe has entered into a new energy 

era.” (202020) 

 Nye forpliktelser og forretningsmuligheter 

 ”The Smart ”  push is strong! 

 Det er NÅ det skjer! 

 Europa satser tungt på Smart 

funksjonalitet 

 Nasjonale sentre i mange Europeiske  land 

 Norge: et nasjonalt senter er  etablert 

   -energibransje 

   -leverandører 

   -forskning, utdanning 

   -myndigheter 
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Motivasjon 

 Energibalansen, marked og priser 

 Behov for økt nettkapasitet  

  men vanskelig å få konsesjoner 

 Dereguleringen  av kraftmarkedet har i en lang periode 

med overkapasitet  gitt lite incitament til investering i ny 

produksjon  og nett 

 KLIMAMÅL: nå kommer det 

 Ser nå betydelig økt satsing på fornybare energikilder 

Variable energikilder 

 Energieffektivisering 

 EL-transport (el-bil, plug-in Hybrids,..) 

 Forsyningssikkerhet må ivaretas  
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Norsk vannkraft som  Europa’s energi batteri – 

store muligheter, men betydlige utfordringer  



Den Smarte visjonen 



Fremtidens smarte energisystem 

motivert av klima og samfunnets økende avhengighet  

 Fusjon av 

 Energiteknologi og systemer, 

 IT- og kommunikasjons-

teknologi,  

 Måler- og sensorteknologi 

 Styre og automatiserings-

teknologi   
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Fra  

• Sentral generering av energi 

som overføres og distribueres  

Til  

• En mer desentral struktur 

med økt samspill mellom flere 

aktører – spesielt med 

sluttbrukerne 

 



Det dreier seg om å gjøre energisystemet 

mer fleksibelt, styrbart og observerbart.. 

 

..for å oppnå energieffektivisering, 

opprettholde driftssikkerheten og for å møte 

framtidas utfordringer mht. nødvendig 

omlegging av kraftproduksjon og energibruk 

(miljøutfordringen). 



Hvorfor smarte nett? – Nett-trenden 

 Fortsatt 

effektivisering 

 Aldrende 

strømnett 

 Aldrende 

ansatte 

 Utdanning: 

 
 

 

 

Et smartere nett vil kunne drives med færre ansatte, transportere 
mer energi og utnytte teknisk levetid bedre 



Hvorfor smarte nett? - kundetrenden 

 Økt avhengighet av 

el – økte 

kvalitetskrav 

 Behov for bedre 

dokumentering av 

kvalitet på levering 
- økte kunderettigheter 

 
 

 

 
Et smartere nett vil kunne møte kundenes økte krav til 
leveringssikkerhet og service 



Hvorfor smarte nett? - markedstrenden 

 Nettet – en 

markedsplass 

 Nye tariffer – 

incentivrettet 

 Interaksjon med 

Smarte hus 

 Laststyring 

 
 

 

 

Et smartere nett vil tilrettelegge for et bedre kraftmarked  



Hvorfor smarte nett? - miljøtrenden 

 Elbiler/Plug-in 

hybridbiler 

 Distribuert 

produksjon 
 Vann 

 Vind 

 Sol 

 Bio 

 

 Distribuert lagring 

 Et smartere nett vil bidra til økt og bedre utnyttelse av 
energieffektivisering 



Satsingsområdene vil utvikles over tid: 

 Å utvikle det smarte energisystemet  er et stort, 

tverrfaglig integrasjonsprosjekt hvor mange fagområder 

må finne sammen - på flere plan. 

 

 Mulighetsrommet for smarte løsninger  vil være 

dynamisk som følge av dette samspillet 

 

 Vi må bygge faglige broer og ikke siloer!!!! 
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Noen faglige tema  

 

 Energiløsninger 

 Kontroll og kommunikasjonsløsninger 

 Distribuert intelligens - Utvikle nye autonome og 

desentraliserte systemer 

 Smart energimåling – infrastruktur og datahåndtering. 

Datakvalitet – personvern 

 Laststyring – samspill med energikundene (Demand side 

management  - demand respons), utnyttelse av smart hus 

teknologi. Kundeadferd og -holdninger 
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Laboratorier og piloter 

 Det er  helt sentralt å få etablert hensiktsmessige 

laboratorier og piloter for å demonstrere og teste smart  

funksjonalitet. 

 

 Slike fasiliteter vil ha stor betydning både for forskning 

og undervisning  

 

 De gir også muligheter for industri og leverandører til å 

få teste sine produkter i realistiske omgivelser. 
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Fremtiden er  

SMART og skapes av de 

unge hodene! 


