KSU seminar
7.- 8. september 2016

Hvor smart er kraftsystemet i 2025?

Grete H. Coldevin
www.smartgrids.no

Innhold
• Formelle definisjoner på smarte nett (smartgrids)
• Tidsbilder internasjonalt og nasjonalt:
– 2006 – > 2025
– 2016 –> 2025

• Eksempler på tekniske utfordringer og løsninger som det
jobbes med
• Langsiktig planlegging og ny teknologi
• Litt om Smartgridsenteret

Innledende betraktninger
Styrket forsyningssikkerhet
Regjeringen ønsker et sterkt overføringsnett på alle
nivåer, og vil arbeide for bedre koordinering av nett,
forbruk og produksjon.
Nye teknologiske løsninger og bruk av smarte
styringssystemer skal bidra til å styrke
forsyningssikkerheten i årene fremover.
Energimeldingen

Usikre faktorer påvirker
sentralnettet…

Fornybar kraftproduksjon
Nye
utlandskabler
Stenging av
kjernekraft

Klima-endringer

Usikre faktorer påvirker
distribusjonsnettet

-Behov for et smartere nett
-Smartnett er en muliggjører

Elektrifisering
nye sektorer
Batteri og
varmelagring
Distribuert
produksjon
Digitalisering/
smart forbruk

Nyere bilde på fremtiden (2014)
Smarte kraftnett muliggjør et
Fleksibelt og integrert energisystem

Source:
IEA, 2014
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forbruk og produksjon.
Nye teknologiske løsninger og bruk av smarte
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forsyningssikkerheten i årene fremover.
Energimeldigen

Formelle definisjoner Smartgrids
Smart Grid (EU)

Smart Grid (US, DOE)

Smart Grid is an electricity network that
can efficiently integrate the behaviour and
actions of all users connected to it –
generators, consumers and those that do
both – in order to ensure economically
efficient, sustainable power system with
low losses and high levels of quality and
security of supply and safety

A Smart Grid uses digital technology to
improve reliability, security, and efficiency
of the electric system from large
generation, through the delivery system to
electricity consumers and a growing
number of distributed-generation and
storage resources

International Energy Agency (IEA)
Smart Grid enable increased demand response and energy
efficiency, integration of variable renewable energy
resources and electric vehicle recharging services, while
reducing peak demand and stabilizing the electricity system

Referansearkitektur for smart grids (SGAM)
Kilde: IEC
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SG består av teknologier som treffer ulike
deler av den elektrisk verdikjeden
Produksjon

Distribusjon

Transmisjon

Industri

Kontorer

Boliger

Wide-area monitorering & kontroll
WAMS, PMUs,
Transmisjon
forsterkning (FACTS,
HVDC, HTS…)

Distribusjon
overvåking,
monitorering, kontroll
Advanced metering infrastructure
Energi-/laststyringssystemer for Industri, Kontorer, Boliger
EV ladeinfrastruktur
Integrasjon Fornybar energi og distribuert produksjon
Sikker integrasjon datasystemer/informasjon & pålitelige kommunikasjonsløsninger
Smarthus teknologi

2025 -et godt tidsperspektiv
Utfordringer 2006 ->

Utfordringer 2016 ->

2025 --Et godt tidsperspektiv
Utfordringer i 2006:
• Ageing assets
• Increased
electrification
• Increasing distributed
renewable energy resources
• Reliability of supply

Utfordringer i 2016:

2025 --Et godt tidsperspektiv
Utfordringer i 2006:

Utfordringer i 2016:

• Ageing assets

• All from 2006->

+

• Increased electrification

• Customer centric energy

• Increasing distributed
renewable energy resources

• Communications Technologies

• Reliability of supply

• Internet of Things & Big Data
• Storage technologies & costs

Generell digitaliseringstrend: Fallende kostnader
Cost of Sensors

Cost of Processing

Cost of Bandwith

0.6

60X

40X

Over the past 10 yrs

Over the past 10 yrs

Cost of RAM

Cost of Disk Storage

Cost of Flash Memory

21X

17X

646X

(avg. cost $1.3)

Over the past 10 yrs

Over the past 10 yrs

Over the past 10 yrs

Over the past 10 yrs

Source: Goldman Sachs Investment Research, John McCallum Research, TCG Advisors, 2015

Generell digitaliseringstrend:
Data growth across the energy value chain
Data storage, on-premises &
cloud (petabytes)

Devices installed,
in million

Power generation

(Fossil, nuclear, RES…)

Transmission &
Distribution
Power consumption
Total

2014

2020

CAGR

2014

2020

CAGR

169

577

23%

2 296

10 839

30%

1 327

5 008

25%

805

3 445

27%

316

1 817

34%

1 403

9 875

38%

1 812

7 402

26%

4 503

24 159

32%

*Powering the future: leading the digital transformation of the power industry, GE 2015

Tilgang til data og kombinering av data gjør det relevant å
snake om "The 5Vs in Big Data"
Volume

Velocity

Variety

Veracity

Value
€

€

€

€
€

Data at Rest
Terabytes to
exabytes of existing
data to process

Data in
Motion

Data in Many
Forms

Streaming data,
requiring mseconds to
respond

Structured,
unstructured, text,
multimedia,…

Data in Doubt
Uncertainty due to
data inconsistency &
incompleteness,
ambiguities, latency,
deception

€
€
€

Data into
Money
Business models can
be associated to the
data

Adapted by a post of Michael Walker on 28 November 2012

Teknologi for et bedre samfunn

Big Data Technology areas
Applications (specialized, scalable, complex…..)
Visualisation and User Interaction for Decision Support
Analytics (Prescriptive/Predictive/Descriptive), Data Science

Application
areas

Security /Privacy/Anonymisation
Architecture - Stream Processing (Velocity) and Orchestration
Management (Generation/Acquisition, Volume/Variety)
Infrastructures, incl. Cloud/Storage/Processing/HPC

Teknologi for et bedre samfunn

På agendaen i Norge?
Utfordringer på agendaen i 2006:
•

Ageing assets
– Spesielt distribusjon

•

Increased electrification
– Kjøretøy, skipstrafikk, off-shore
– (Re-)industrialisering

•

Increasing distributed renewable energy
– Mye småkraft, en del vind kraft
– Introduksjon solkraft

•

Reliability of supply?
– Svake nett, effektkravende apparater &
spenningskvalitet
– Nye sårbarheter pga økt innslag IKT

Utfordringer på agendaen i 2016:
•

All from 2006->

•

Communications Technologies
– Aktualisert gjennom utrulling 2,8
millioner smarte målere i Norge

•

Customer centric energy system
– AMS, el-HUB, leverandørsentrisk modell,
bygg og industri som intelligente aktører i
energisystemet

•

Storage technologies & costs
– Større interesse i kraftbransjen for
batteri-teknologi nå enn for 3 år siden

•

Internet of Things & Big Data
– Følger trend i Europa (globalt)
– Digitaliseringsprogrammer i
nettselskapene…?

Forventninger:
Bruk av IKT i transmisjonsnettet for å samle inn og
analysere informasjon, og for å automatisere
prosesser, er avgjørende for å kunne drifte nettet på
en effektiv og sikker måte. Etter hvert som
kompleksiteten i driften øker som følge av flere
desentrale aktører og utenlandsforbindelser, vil slike
løsninger bli stadig viktigere
• Mer og bedre sanntidsinformasjon
• Automatiske sekundærreserver

Data fra AMS om forbruk, last, strømmålinger og
spenningsmålinger gjør at distribusjonsselskapene
kan utføre mer presise nettanalyser til bruk i
planlegging og drift av nettet. Bedre oversikt over når
ulike deler av nettet er hardt belastet, og hvordan
lasten fordeler seg, vil være et viktig underlag i
nettplanleggingen
• mer korrekt investeringsgrunnlag
• mulighet for etterspørselsfleksibilitet

Hvordan bruke investeringsbølgen til økt grad av digitalisering for
bedre overvåking, styring og kontroll (utover AMS)?
mrd

mrd

mrd

mrd

mrd

* Figur fra NVE
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oHva
Nyverdi
280 MRD
gjør= man
med alle de nye
o Bokført verdi = 50 MRD
- / MW
Lagring
av data?
o Ca 11 MNOK
i distribusjonsnettet

-

dataene?

Prosessering av data?

IKT leverandørenes budskap om lagring av data:
Skytjenester gir fleksibilitet
Prosessorkraft
Lagringskapasitet
Rask utvikling og endringer
Standardiserte måter å utveksle
data på
• Økt sikkerhet
• Betal ved behov – bedre
økonomi i IT driften gjennom å
slippe tradisjonell server drift
•
•
•
•

EKSEMPEL (!) fra EB
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EKSEMPEL (!) fra EB

…Skytjenester er en mulighet,
men IKT sikkerhet må håndteres på en ny måte
•

Er kraftbransjen forberedt på å være gode bestillere av en tjeneste i skyen?

•
•

Hvilke hendelser kan ramme eller lamme nettselskapene?
Vurdere tilgjengelighet av data på en ny måte

•

Tenke kryptering av data i tillegg til kryptering av kommunikasjon

•

Tilgangskontroll blir enda viktigere

•
•
•
•

Fysisk sikring blir et mindre tema
Backup blir enklere
Antivirus blir enklere
Skytjenester -> mindre patching

 Klarer man å stille de rette spørsmålene?

 Prisgitt leverandørens rutiner
 Håndtering av krypteringsnøkler
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Fra data fanget i utallige fagsystemer og lav datakvalitet
("data-siloer")

EKSEMPEL (!) fra Hafslund
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Til intuitive, sømløse arbeidsflater med kvalitet i beslutningsstøtten

EKSEMPEL (!) fra Hafslund
27

Når stormen raser…
EKSEMPEL (!) fra NTE

Vanskelig for driftssentralen å jobbe med feilretting
-Det koker og alle vil ha informasjon!

Enkel, men effektiv visualisering
av antall utfall, geografisk sted, prioritet på kundene

EKSEMPEL (!) fra NTE
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Planlegging på kort og lang sikt
Profil på framtidige investeringer
-eksempel fra ett nettselskap

De tre nettlagene

Ressursinnsats
2020

<5%

20 %

30 %

5 år

Det logiske nettlag
(kraftelektronikk, kybernetikk,
teleteknikk)

< 10 %

30 %

30 %

10 år

Det fysiske nettlag
(linjer, kabler, trafostasjoner,
nettstasjoner)

> 85 %

50 %

40 %

40 år

Det intelligente nettlag
(IT-basert styring av funksjonalitet,
produksjon og tjenesteleveranser i
underliggende nettlag)

2040

Levetid

2015

Utviklingstakt ny teknologi
•

Når fagfolk vurdere hvilke teknologitrender som kan bli viktig framover er det mange som
påpeker at det er et gap mellom teknologisk utvikling og det som faktisk blir tatt i bruk.

•

Typisk at det tar fem til sju år fra en teknisk mulighet blir diskutert til teknologien er moden.

•

Mye av teknologien vi vil ta for gitt om noen år er utviklet, men har liten utbredelse eller er
lite kjent i dag.

•

Mye av det vi tror vil komme framover i kraftsystemet vil være videreutvikling av
eksisterende teknologier, eller en kombinasjon av teknologi og mulige samfunnsendringer.

•

Samtidig vil det alltid komme teknologier som kan gi noe helt nytt og hvor utviklingen kan gå i
flere retninger.

•

Innføring av ny teknologi kan derfor kreve langsiktig planlegging.
– Man må gjøre tilpasninger i infrastrukturen for å utnytte fordeler ved nye teknologier,
samtidig som det må tas høyde for at eldre teknologier fortsatt kan (må) benyttes.

Eksempel (!) fra BKK: Kraftkommunikasjon

Planlegging

Kan vi gjøre det godt nok til at vi går bort fra N-1?
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•

Pålitelighetsstandarder basert på "asset
redundancy" (N-1/N-2) er dyrt og en
barriere for innovasjon i nettdrift- og
planlegging

•

Tar ikke høyde for distribuert
produksjon, lagringsteknologier,
fleksibelt forbruk, avansert
overvåking/styring/kontroll av nettet
basert på sanntidsinformasjon

• Bransjestandarder for de ulike
fysiske komponentene
• Konsistent arkitektur og
interoperabilitet mellom de ulike
lagene

Eksempel: GARPUR (EU prosjekt)
GARPUR aims to:
 Define new classes of reliability criteria able to quantify the panEuropean electric power system reliability and its evolution beyond 2020.
 Evaluate the relevance of the criteria and compare reliability
management strategies through impact comparison on social welfare
GARPUR covers the three time horizons:
−
−
−

power system operation,
asset management and
system development

Oddbjorn.Gjerde@sintef.no
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Planlegging

From "levelised cost of
electricity" to "maximising
VRE system-value"
Traditional focus on LCOE is no loger
sufficient. Next-generation economic
assessment need to factor in the
system value from wind and solar
power
System-friendly VRE deployment to
maximise the net benefit for the
entire power system
– Modern VRE power plants connect
to the grid using electronic power
converters that can be
programmed like a computer
– Allow the way the VRE power
plants behave on the grid to be
controlled

Fornyelse gjennom ny teknologi
• Å øke omstillingstakten og reaksjonshastigheten kan være
utfordrende for mange virksomheter --- uavhengig av
bransjer.
• Det kan føre til at teknologi ikke blir implementert like raskt
som man skulle ha ønsket.
• Samtidig må infrastruktur-selskaper sikre seg mot å innføre
umoden teknologi, fordi konsekvenser av brudd i
infrastruktur eller tjenester kan være kritisk.
• Det betyr at teknologi bør gjennom en del testing før den
kan tas i bruk.

Til slutt:
Litt om Smartgridsenteret

Et landslag for SmartGrid-utvikling i Norge

Styret
•

Styreleder: Sigurd Kvistad, Manager Smartgrid, Hafslund Nett

•

Eilert Henriksen, CEO grid, Fredrikstad Energi

•

Stian Reite, Smart Community Manager, ABB

•

Bjarne Helvik, Dekan Forskning, IME Fakultetet, NTNU

•

Knut Samdal, R&D manager, SINTEF Energi

•

Trygve Kvernland, CEO grid, NTE

•

Bjarne Dybvik, Vice president, Market, Sogn- og Fjordane Energi

•

Ole Gabrielsen, Project manager, NCE Smart energy market

•

Stig Løvlund, COO, Regional Control Centre North, Statnett (TSO)

•

Kjetil Storset, Vice President Smart Grid, Powel

•

Svein Kåre Grønås, CEO, BKK Fiber og kraftkommunikasjon

•

Trond Lein, Direktør, Smart grid solutions, Norway, Siemens

•

Åshild Helland, Manger grid development, Lyse Elnett

Observatører fra:
NVE
Forskningsrådet
Enova

"Living Labs"
Hos energi- og nettselskaper

Demo Norge for Smartgrids
Statnett: Pilot
North Norway

Nasjonal Universitets Lab:
Ved NTNU & SINTEF med partnere

Høgskolen i Narvik (nå UiT)

Industriklynger for SMB'er

NTE: Demo Steinkjer
Smartgrid services cluster

SFE: Smart Valley

Nasjonal universitets Lab for
Smart Grid

BKK: FlexNett
Hafslund: Feil og avbruddshåndtering
-Demo Lyse
-Smart City Grid

FEAS: Smart Energi Hvaler
NCE Smart energy market

AE: Demo Skarpnes Null-hus &
Demo Sirdal aggregator plattform

FOU prosjekter innenfor smartgrids
2016 - 2024

FME CINELDI

Centre for intelligent
electricity distribution- to
empower the future Smart
Grid

www.smartgrid.no/fou

Hva gjør vi?
National Smart Grid Conference
2013, Trondheim

•
•
•

200 Participants
3o Presentations
10 PhD students m/posters

2014, Oslo

•
•
•

283 Participants
32 Presentations
22 Exhibitions

2015, Trondheim

•
•
•

310 participants
35 Presentations
20 Exhibitions

www.smartgrids.no

