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Innhold 

• Effektutfordringer – hva og hvorfor?  

• Hvordan løse effektutfordringene?  

• Hva gjør eSmart Systems? 
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Bakgrunn 

• Nettet må ha kapasitet til å overføre  
maksimal effektbelastning – overføre  
mye samtidig 

• Overføring > kapasitet kan gi: 
• Utkobling fordi sikringer og vern løser ut 

• Utstyr ødelegges eller eldes raskere 

• Luftlinjer henger lenger ned mot bakken  
enn tillatt 

• Dårlig spenningskvalitet 

 

• Hvorfor er dette så aktuelt nå? 
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Elbil – effekt og samtidighet 

• Eksempel for enkeltbygg: 
• Kjører elbil til jobben  

• Plugger i kl 08.00, lader 7.4 kW 

• Sammenfaller med effektmaks i kontorbygget 

• Kjører elbil hjem fra jobben 
• Plugger i kl 16.30, lader 3.7 kW 

• Sammenfaller med effektmaks i boligen 

• Uheldig timing – men er det noe problem? 

 



© www.esmartsystems.com 

Hva skjer hvis «halve nabolaget»  
kjøper elbil? 

• Eksempel (lånt av SFE) 
• Nabolag med 20 hus 

• 10 kjøper elbil 

• Alle lader når de kommer hjem fra jobb 
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Ladestasjoner 

• Ladere med høyere effekt: 
• 11, 22, 50 kW 

• Tesla superladestasjoner 
• 125 kW  

• Eksempel 10 ladepunkter 
= 1.25 MW 

• Store og raske endringer i  
effekt 



© www.esmartsystems.com 

Det blir flere elbiler framover 

• Drivere: 
• Teknologiutviklingen (flere modeller, bedre batterier,  

lengre rekkevidde) 

• Politikk (elbilinsentiver, det grønne skiftet)  

• Kjøre- og lademønster vil endres 

• Krav om raskere lading 
• Hjemme: Er det akseptabelt å lade på 10/16 A? (1.4/2.2 mil/time) 

• Ladestasjoner:  
• Eks.: Hvor lang tid vil bilistene akseptere for å lade 50 mil (=85 kWh)? 

• 50 kW => 1 time 40 minutter, 150 kW => 34 minutter, 500 kW => 10 minutter 

• Antallet ladepunkter må økes betydelig - Hjem, arbeidsplass, 
parkeringsplasser, sykehus, kommersielle ladestasjoner 
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Annet effektkrevende utstyr i 
husholdningene 

• Direktevarming av vann 

• Induksjonskoketopper 
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Solkraft 

• Er på vei inn  
• Smart Energi Hvaler tilbyr pakkeløsning 

• 20 m2 – 3.1 kWp 

• Hvaler solpark består nå av ca 100 anlegg 

• Plusskundeordning for enkel håndtering 

• Utfordringer 
• Produserer ikke når vi trenger det 

• Uforutsigbar og ukontrollerbar 
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Bygg som kraftverk 

• Store arealer gir installert effekt i MW-
klassen 
• Oslosolar: 1.76 MWp 

• Leverer periodevis stor effekt tilbake til 
nettet (flere hunder MW) 

• Produksjonsprofil passer normal bra med 
næringsbyggs forbruksprofil 

•  Utfordringer 
• Produserer ikke når vi trenger det 

• Uforutsigbar og ukontrollerbar 
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Aggregerte effekter gir utfordringer  
for kraftsystemet 

• Hva hvis «halve nabolaget» kjøper elbil, 
induksjonskoketopper, direktevarmere og 
solcellepaneler? 
• Negativt «forbruk» på dagen (nabolaget 

leverer strøm tilbake) 

• Stor effektøkning på ettermiddag/kveld 

• Stor dynamikk (Raske og store svingninger) 

 

• Lastflyt bryter kapasitetsgrense? 

• Spenningsproblemer? 

• Hvordan møte disse utfordringene? 
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Tradisjonelle tilnærminger  
 

• Alternativ 0: Forbud 
• Hva med det grønne skiftet? 

• Alternativ 1: Bygge seg ut av problemet 
• Fordeler 

• Tradisjonell tilnærming som vi har erfaring med 

• Nettselskapet har full kontroll 

• Ulemper 
• Kostbart (hvem betaler, hvordan fordeles kostnaden?) 

• Tidkrevende 

• Miljøkonsekvenser 
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Utnytte sluttbrukerfleksibilitet 
 

• Tekniske muligheter 
• Redusere/koble ut elektrisk forbruk 

• Flytte forbruk i tid 

• Kontrollere produksjon/konvertering 

• Skifte mellom energibærere 

• Utnytte energilagere 

• Insentiver må på plass for å motivere til 
deltakelse 
• Nye forretningsmodeller 

• Nye markedsroller 

• Nye markeder 
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Alternativ 2: Nett-tariffer 

• Nettselskapet sender prissignal, forbrukeren gjør 
tilpasning, problemet unngås 

• Effektledd eller tidsdifferensiering 

• Fordeler 
• Relasjon nettselskap-sluttbruker eksisterer allerede 

• Ulemper 
• Aktørene gjør tilpasning når det ikke er behov 

• Indirekte kontroll – ingen garanti for respons 

• Nettleiekontraktene skal tjene mange hensikter 

• Oppleves som pisk  
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Alternativ 3: Fleksibilitetskontrakter 

• Nettselskapet kjøper fleksibilitet som en tjeneste (direkte fra nett-
kunden eller via en tjenesteleverandør) 

• Kontrakt inngås  
• Mellom nettselskap og tjenesteleverandør 

• Mellom tjenesteleverandør og sluttbrukere 

• Nettselskapet ber om aktivering ved behov 

• Tjenesteleverandøren gjennomfører direkte styring 
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Alternativ 3: Fleksibilitetskontrakter (forts) 

• Fordeler 
• Målrettet, markedstilpasning kun ved behov og kun der hvor det er behov  

• Direkte styring gir økt sikkerhet for volum 

• Oppleves som gulrot av sluttbrukerne 

• Sluttbrukerne slipper å engasjere seg 

• Nettselskapet forholder seg til profesjonell aktør 

• Kan ha skreddersydde produkter (f.eks. ulike responstider) 

• Ulemper/utfordringer 
• Sluttkunder overlater kontroll til en 3. part 

• Ny aktør inn i markedet 

• Rolleavklaring 

• Mye teknologi, økt sårbarhet 

 

Sluttbruker/ 
Prosument 

Kraftleverandør 

Nettselskap 

ESCO/ 
aggregator 
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Alternativ 4: Fleksibilitetsmarkeder 

• Tilbydere og kjøpere av fleksibilitet  
møtes på en markedsplass 

• Fordeler 
• Fritt marked som klareres ved  

optimal pris 

• Profesjonell aktør som er spesialisert 

• Ulemper/utfordringer 
• Standardiserte produkter/ 

Vanskelig å skreddersy 

• Lav likviditet? 

• Markedsmakt? 

• Barrierer? 
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Hva betyr dette for aktørene? 

• Potensiale for å kutte kostnader/øke inntekter 

• Helt nye krav til systemløsningen 

• Store datamengder - Systemet må skalere   

• Mer uforutsigbarhet på forbruk, produksjon  
og priser - Avanserte prediksjonsmetoder nødvendig 

• Dynamikk knyttet til forretningsmodeller  
og markedsregler - Systemet må enkelt kunne 
 konfigureres og tilpasses 

• Flere beslutninger skal tas - Big data analytics, avanserte  
beslutnings-støttemodeller nødvendig 
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eSmart Systems AS 

•Etablert i 2012 

•50+ ansatte 

•Hovedkontor i Halden 

•20 års erfaring med 
systemutvikling i energibransjen 

•15 års erfaring med maskinlære 

•Dyp bransjekunnskap 

•Verdensledende på teknologi 

•Stor innovasjonstrygghet 

 

 



20 | 

Focus on three core customer segments 

Segment Key challenges and opportunities Segment description 

U
ti
lit
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 Regulated entities  

 Operating e.g. power grid 
infrastructure, water, gas, district 
heating 

 Competitive retailers 

 Addresses residential, commercial 
and industrial markets 

 Mostly electricity retailers expanding 
in product range 

 Cities with a modern approach to public 
services 

 Operating e.g. transportation, 
healthcare and building management 

 Large distribution grid investments needed to handle new energy resources 

 Old systems not able to operate and balance the distribution grid in real time 

 New solutions able to reduce capex significantly by better utilising the grid 

 Provide new and better utility services and interaction with end customers 

 Low margin business model based on simple electricity products  

 Weak retail understanding and few service products 

 New opportunities with EV charging, solar rooftop, batteries and smart homes 

 Engage customers by providing detailed, real-time and tailored customer data on 
mobile devices 

 Increase in cost levels for transportation, healthcare, building management 

 Increased focus on new and better public services 

 Increased focus on climate issues from transportation and energy consumption 

 New system solutions open possibilities to increase service levels and bring down cost 

 Building new operations and response centres to handles services in several sectors  
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eSmart System plattform og produkter 

City  

Markets  
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Customers 
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Partners 

 



Machine Learning & Big Data Analytics at eSmart 

• Very Experienced Team 

• Joint Projects with Microsoft 
Expert Teams 



Prediction of PV Production 

 

 Short term prediction 

 

 Predict & track cloud cover 

 Correlate production time series 

 Identify lags 

 



Testing av fleksibilitetsstyring for nettselskap 

 Funksjonalitet som testes 
på Hvaler (FEN)  

 Prediksjon av (over)last i umålt  
nettstasjon vha maskinlæring  
basert på AMS-data 

 Generering av fleksibilitetsplan  
og gjennomføring av  
utkobling basert på kontraktsfestede  
kriterier 

 



EU-financed project 
 Financed by H2020-program 
 US $6M over 3 yrs., start 2015 
 Schneider Electric lead coordinator 
 eSmart Systems lead SW partner 
 

Deployment of Smart Grid 
 Local benefits 
 Incentives for demand response 

programs and other programs that 

value flexibility 
 Aggregation and coordination between 

prosumers and consumers must be 

established efficiently 
 New market models with new roles, 

coordination between the participants, 

economic settlement and offering of 

services for the market participants  
 ICT tools and services  
 

 
 
 

 

 

EMPOWER - R&D program financed by the EU commission  
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Norway 

Germany 

Malta 
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Oppsummering 

• Mange endringer skjer i energimarkedet 

• Gir effektutfordringer i distribusjonsnettet og for enkeltkunder 

• Utfordringene kan møtes på ulike måter 

• Nye forretningsmodeller kommer 

• Åpner også for salg av nye typer produkter og tjenester 

• Omleggingen stiller større krav til aktørenes systemløsninger 

• eSmart er «på ballen» 
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Takk for oppmerksomheten! 

Stig Ødegaard Ottesen 

90973124 

Stig.ottesen@esmartsystems.com 


