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Smartgrid?

Smartgrid II?
• Smarte målere
• Automatisering
• Informasjonssystemer/feedback, nye prissignaler,
nye tariffer
• Nye måter å kontrullere/bruke utstyr. Apper,
pads, nettsider osv osv.
• Ustabil fornybar energiproduksjon
• Distributed produksjon, aktive brukere,
«prosumere» etc.
• Lagring

Hvorfor?
Load shifting

Peak shaving
(Demand/response)
Energy efficiency

Og så?
• Peker mot et enkelt, entydig bilde av hva
‘Smartgrid’ er
• Dette kommuniseres i metaforene som brukes
for å beskrive det som skjer («utrlulling»)

I Norge
• «smarte målere» obligatorisk fra 2019
• Derfor: mye eksperimentering og
demonstrasjonsarbeid
• «utrullingsprosess» i gang

…Men hva er egentlig en utrulling?

Den Norske utrullingen i
praksis

Vi studerer
• 4 demonstrasjonsprosjekter
• Ulikt fokus
• Forskjellige brukere
• Varierende strategier
• Ulike aktørkonstellasjoner

Våre interesser
• Hvordan gjøres den generelle og abstrakte
idéen om smartgrid relevant lokalt?
• Hvem er det som plukker opp idéen og med
hvilke målestninger?
• Hvordan gjør de ideen relevant for andre
aktører?

DEMO LYSE - STAVANGER
 Stavanger: Vekst - oljå
 Befolkningsvekst og nye bygninger
 Gammelt nett
“Vi har alltid vært nødt til å forholde
oss til hurtige endringer, dette er en
veldig ekspansiv region. Lenge har vi
vært den delen av landet med flest
nye bygninger pr. år. Så vi har alltid
trengt å tenkte proaktivt, utvide
nettet”

 Regionspesifikke, lokale forhold:
 Imigrasjon
 «eldrebølge»
 Sammen med helseforetak,
hjemmesykepleie etc.:
Velferdsteknologi identifisert som
en nøkkel

 Eldre og trengende identifisert som
nøkkelgruppe
 Ny norm: enkel teknologi
 All teknologi skulle i prinsippet være
velferdsteknologi
 Sammensmeltning av nett,
elektrisitets-, og helseindustrien.

“Når jeg hører nettselskapene som sier de
skal lage en nettside sånn at folk kan logge
seg på og sjekke forbruket, så tenker jeg at
“glem det!”. Folk gidder ikke i lengden […]
Dette her er som universal design, det er
en god ting. Hvis dette er enkelt nok for de
pleietrengende og de eldre, så er det
enkelt nok for resten av oss”

Demo skarpnes
 Ny konstellasjon: nettbransjen, strøm og
byggebransjen.
 Skanska: bygger nytt nabolag
 Passivhus med solpaneler
 «Alt» det siste innen smarthus og smartgridteknologi
 Undring: hva skjer med nettet?
“Når folk tenker på passivhus og plusshus, så tenker de
på å spare energi. Men hva med effekten? Vil disse nye
husene la oss redusere dimensjonen på kabelen vi
legger inn I huset? Det vet vi ikke, men det er mye som
tyder på at vi ikke kan det, det er så mye nytt utstyr. En
induksjonsovn. Nye luft- og ventilasjonspumper, og mye
er automatisk. Og plutselig en dag så starter alt
samtidig. Skjer det fire dager I året, eller halve vinteren?
Vi aner ikke, men vi trenger å vite”

• Peker på at “topper” er resultater av
spesifikke sosio-tekniske konfigurasjoner og
praksiser, avhengig av lokale forhold.
• Peker på at ny teknologi kan gi nye,
uforutsette utfordringer.
• Demoprosjektet: utforskning av hvordan nye
praksiser I byggebransjen, kombinert med
volatil fornybar, smartgrid og automatisering
påvirker nettet

DEMO HVALER






Øy
‘Sommerparadis’ -> mange hytter
Svært kaldt noen få vinterdager
Gammelt nett
Ulike aktører – ulike mål
 («Grønnhet», nett, brukere)

“Vi vil optimalisere bruken av distribusjonsnettet. I dag er
lasten ekstremt skjev. Dette handler om noen timer i året da
det er ekstremt kaldt. Vi bruker mye el til oppvarming, vet du”
(Fredrikstad energi)
“Spørsmålet er hvordan vi kan forstå disse
tingene sånn av vi kjapt kan utvikle noe som er
økonomisk og miljømessig bærekraftig, på den
måten at vi kan integrere
sluttbrukerfleksibilitet i de fremtidige planene”
(NCE Smart energi)

“For oss er dette en
måte å bygge rykte.
Altså at vi ligger I
front på energi og
bærekraft og slike
ting” (Ordfører)






Bekymringer: knyttet til brukere og adferd
Mål: Oppnå “forbrukerfleksibilitet”
Men hva er fleksibilitet?
Og viktigere: hvor finnes den, og hvordan kan den
hentes ut?

“Hva tror du egentlig er viktig for folk? Jo, livsstil, komfort, det praktiske […]! Så spørsmålet
for mange nettselskap er: hvor mye skal du betaler for fleksibilitet? Men debatten blir jo helt
feil, fordi de tenker ikke på at denne fleksibiliteten er verdifull. I deres øyne, så må folk delta!

Hytta som en ny måte å
tenke smartgrid

“De tilbyr to hovedtjenester. Det første handler om
overvåkning av hytta når du ikke er der. Altså at temperaturen
er OK og at ingenting fryser. For å sikre egne verdier, altså. Det
andre handler om oppvarming av hytta før du kommer, så
trenger du ikke bære ved og fryse. […]. Folk investerer 40005000 kroner i dette, pluss en tusing I året for tjenesten. Og på
en måte så er jo dette akkurat den typen aktivitet vi ønsker
oss, bare med andre dingser.”

DEMO STEINKJER






Så langt: prosjektene har «vokst ut av» lokale behov
Ikke tilfelle her
Opprinnelig: lite prosjekt for å «teste noen målere»
NTNU ble interessert
Initiativet for demoen kom herfa

“Vi skulle jo bare gjøre et lite forsøk med noen
målere. […] Bare installere noen smarte målere
til noen kunder for å få litt erfaring. Så hørte de
om dette da, nede på NTNU […]. Og sammen
med ledelsen innenfor strategi og
foretningsutvikling i den tida, så bestemte de
seg for å gjøre noe med dette. Og det ble jo
ganske svært med en gang. Undervisning og
forskning og hele pakka det første året”

 Organisering: viktig
 Separate organisasjoner: profesjonsstrid mellom
«kraftingeniører» og folk med
«forretningsbakgrunn».
 Mens andre prosjekter «vokste ut av» lokalt
foankrede prosesser, måtte denne «vokse inn i»
organisasjonen.
 This demo had to «grow into» organization
“Det var ikke akkurat tydelig hvordan det skulle funke.
Avdelinga for strategi- og forretningsutvikling ansatte
mange av deres egne for å jobbe med dette.. Og
mange hadde opplagt helt feil kompetanse. Så det ble
mye frustrasjon, det var mange som sluttet og det
hele gikk vel litt i oppløsning etterhvert.”

Oppsumering
• Politikk virker!
• …men hva vi får avhenger av det som foregår lokalt.
– Sosialisering av teknologi?

• Ting tar tid, men det er antakelig bra
– Prøving, feiling, læring

• Utrullingsmetaforen: neppe nyttig. Underkommuniserer
utfordringer, men også muligheter
• Innrullering: mer fruktbart. Hvordan få teknologien til å
fungere best mulig, for flest mulig?
• Smartgrid er mange ting, ikke «lukket» og veldig «in the
making». Vinnerne kåres neppe før om noen år

Takk for oppmerksomheten!
• Kontakt: tomas.skjolsvold@ntnu.no

