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Hvorfor trenger vi et smart (intelligent) 
elektrisk nett?

Planlagte investeringer 
140 mrd kr 2016-2025

15. aug. 2017

Kjenner ikke tilstanden/ 
øyeblikksbildet i nettet i dag



Fremtidens fleksible og intelligente 
distribusjonsnett  

Dagens enveis kraftsystem: 
Storskala produksjon Transmisjon
Distribusjon Sluttbrukere

Fremtidens bærekraftige kraftsystem: 
Smart, flerveis og integrert

Et komplekst system av systemer



Hva er et intelligent og fleksibelt nett? 
(elektriske distribusjonsnett – noen elementer)

Sensorer, målere

Overvåking og styring

Beslutningsstøttesystemer
(DMS, big data analytics…)

Automatisk innsamling og 
prosessering av tilstandsdata

Automatiserte arbeidsprosesser 
(selvhelende nett, roboter, droner…)

www.solei.no

Fleksible ressurser



FME CINELDI skal bidra til å digitalisere og 
modernisere det elektriske distribusjonsnettet

2016/2017 2024

2030/20402019 Forskningsperspektiv

Prosjektperiode



Hvordan kan det realiseres og hva må vi 
finne svar på? Noen spørsmål:

Fleksible 
ressurser 
hvor og 

hvor mye?
Verdien av 
fleksibilitet

?

Kunde-
adferd?

Markeds-
løsninger? 
Forretnings
modeller?

Nettreg-
uleringen?

Utvikling og 
drift av det  
intelligente 
og fleksible 

nett?

Cyber 
security?

Nettets og 
nettselskap-
enes rolle?



Hva vet vi om fremtiden? Scenarier
• CINELDI samling 30. august 2017 om drivkrefter og miniscenarier (> 100 stk) :

• "Kunden vil være selvforsynt: Kunden produserer det meste selv, men har nettet 
som back-up. Nettselskap får dårlig grunnlag for økonomisk nytte. Dårlig 
utnyttelse av nettet, blir reserve/backup." 

• "Selvhelende nett: Investeringsviljen i fjernstyrte brytere og sensorer er stor, 
medfører at hele D-nettet er automatisert. Når det skjer feil som gir avbrudd, 
isoleres feilen automatisk. Redusert KILE."

• "Batteri i hvert hus: Effekttariff gir insentiv til effektutjevning. Batteri reduserer 
maks. last. Sett fra nettet har kunden jevnt forbruk."

Foresightprosess- mål: Forbedre dagens beslutninger og 
mobilisere til felles handlinger

KILE = Kostnader ved ikke levert energi



Forsyningssikkerheten må håndteres

Informasjonssikkerhet

Elsikkerhet

Forsynings-
sikkerhet

Energi-
sikkerhet

Leverings-
pålitelighet

Spennings-
kvalitet

Effekt-
sikkerhet

Kostnadseffektivitet



FME CINELDI er et samarbeidsprosjekt



CINELDI Work packages



Flerfaglig forskning

CINELDI 
skal bidra til

system 
innovasjon



Pilotprosjekter spiller en sentral rolle i CINELDI

www.smartgrids.no

http://www.smartgrids.no/


Fremtidens digitale nettstasjon –
Eksempel på pilotprosjekt i CINELDI

• ABB i samarbeid med nettselskaper og forskere i CINELDI

• Teste digitale løsninger i reelle omgivelser. Eksempler:
− Overvåking, selvhelende nett, spenningskvalitet, kommunikasjonsløsninger…

• Etablere en felles bransjestandard for digitale nettstasjoner

• Øke innovasjonsgraden, få løsninger i bruk

• Bidra til digitalisering av nettet og samfunnsøkonomisk riktige 
løsninger

• Prosjektet er under planlegging
Foto: ABB



Oppsummering

• Mål: Fremtidens elektriske distribusjonsnett skal være 
− Intelligent (digitalisert) og fleksibelt 

− Robust og kostnadseffektivt

• Må sikre forsyningssikkerheten

• Transisjonen krever systeminnovasjon

• Koordinert/ strukturert innsats og samhandling må til, 
mellom mange ulike aktører 

• FME CINELDI skal utvikle kunnskap og løsninger for å 
realisere fremtidens nett



• Budget:   360 MNOK (40 M€)

• Duration: 8 years (2016 – 2024)

• 29 partners 

• Host institution/project responsible: SINTEF Energy Research

• www.cineldi.no

CINELDI in figures

http://www.cineldi.no/
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