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Automatiserte strømmålere

Når strømkunden skal ta i bruk de
smarte strømmålerne
CenSES-forskning anbefaler energibransjen å satse på automatisering
framfor fremfor engasjerte strømkunder.
– Slett ikke alle tar i bruk ny teknologi raskt,
sier NTNU-forsker William Throndsen, som
har arbeidet med dette emnet i det tverrfaglige
nasjonale forskningssenteret, CenSES.
Throndsen er klar på at automatisering er
veien å gå. Eksempler her er automatisk styring av innetemperatur og lading av elbilen.
– Men heller ikke dette skjer av seg
selv. Brukerne må fortsatt kjøres inn i nye
systemer.
Nye forretningsmodeller
Innen 2019 skal alle norske husholdninger ha
William Throndsen mener at automatisering er veien å gå for de nye
fått en ny smart strømmåler. Det åpner for nye
strømmålerene.
muligheter for styring av strømforbruk. NVE jobber nå med å
En tilnærming som sier tive for pris på strøm. Det er
få på plass et nytt prissystem for
ikke slik at energibransjen kan
«dette blir tatt vare på
strøm (effekttariffering). Mange
forvente at nordmenn vil endre
for deg» vil derfor være alle sine rutiner i hjemmet, bare
nettselskaper er nå i ferd med å
utvikle nye forretningsmodeller, bedre enn «du vil ha full fordi strømmen blir dyrere i
kontroll».
som utnytter fordelene som de
«rush-tiden» om morgenen og
nye strømmålerne kan gi.
ettermiddagen.
– Skal de smarte målerne virke etter henEn tilnærming som sier «dette blir tatt vare
sikten, så krever det aktive forbrukere.
på for deg» vil derfor være bedre enn «du vil
ha full kontroll».
«Dette fikser vi»
Men selv når automatisering tar over beCenSES har gjennomført flere pilotstudier og
stemte mengder arbeid i hjemmet, må det
dybdeintervju med forbrukere. Flere studier
settes av tid til en overgang. Brukerne må «gi
viser derimot at strømkunder er lite sensiopp» bestemte fremgangsmåter til fordel for
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automatiseringen. Dette er derimot en prosess
som ikke kan automatiseres.
– Her er involvering en viktig nøkkel for å
lykkes, understreker William Throndsen.
Våre anbefalinger:
• Prioriter brukerne.
• Ferdigheter og kompetanser varierer. Det er
derfor viktig at løsningen er lette å forstå og
bruke.
• Noen foretrekker store programmerte
knapper og brytere.
• Vis strømforbruket i sanntid.
• Statisk prising er bra for planlegging.
• Dynamisk prising krever automatisering.
• Husk å ivareta personvern ved innsamling
av data.
• Vær oppmerksom på negative, utilsiktede
effekter.
• Spesifikke lokale problemer kan åpne for
uventede og nyttige partnerskap.
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Last ned vår podkast om miljøvennlig
energi forskning fra iTunes og andre
podkastverter.

Med støtte fra:

CenSES er et tverrfaglig
nasjonalt forskningssenter
for miljøvennlig energi (FME
Samfunn).
Senterets forskning skal
bidra til å styrke forståelsen
av de økonomiske, politiske,
sosiale og kulturelle sidene
ved utvikling og innføring
av ny fornybar energi og
miljøteknologi i samfunnet.
CenSES skal bidra til et solid
faktagrunnlag for offentlige
og private beslutningstakere
i grenseflaten mellom klima-,
energi- og industripolitikk.
Last ned vår podkast
EnerSikt fra der du laster ned
podkaster.
www.censes.no
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Automatiserte strømmålere åpner for nye
muligheter.

CenSES is an interdisciplinary national centre for sustainable energy studies (FME
Society).
Our goal is to strengthen
the knowledge of economic,
political, social and cultural
aspects of the development
and implementation of renewable energy and environmental technology. The centre’s research aims to provide
a solid fact-based foundation
for public and private decision-makers in the interface
between climate, energy and
industrial policy.
Please listen to our podcast
EnerView via iTunes or other
podcast hosts.

