
Hvorfor krever klimatilpasning
et smartere strømnett? 

Hvorfor må fremtidens strømnett være smart?
Og hva er rollen til (grønn) IoT?
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Energi-informatikk: Bruke IKT for å oppnå
bærekraftig bruk av (elektrisk) energi
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Bruk av IoT er avgjørende for fremtidens strømnett

• Data om strømforbruk kommer fra IoT-enheter, 
apparater og knutepunkt med sensorikk

• Dataene brukes til å analysere bruk av elektrisitet, 
beregne og redusere kostnader for og bruk av strøm, 
kontrollere el-apparater, predikere fremtidig
strømbehov og -produksjon, prosessautomasjon, 
energieffektivisering, vedlikeholdsbehov av 
produksjons- og nettutstyr, …



Tradisjonelt strømnett
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forbruk



Fremtidens strømnett
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Balanseproblem med økt integrering av
uregulerbar variabel produksjon
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We drown in overproduction!
So, from the wind cooperation we 
would appreciate if you could turn on 
your dryer!

That’s not
necessary!

Because 
the wind is 
blowing!
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Forbruksfleksibilitet
Automatisert vha IoT?



Konsekvenser for 
fremtidens strømnett

• Fremtidens strømnett
krever en pålitelig og
effektiv IKT infrastruktur
for å muliggjøre
– kostnadseffektiv, pålitelig 

& sikker  nettautomasjon 
– brukermedvirkning
– effektiv styring av 

etterspørsel
• Kalles Smart Grid data network

power network
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Problemet med høye forbrukstopper

• Strømnettet er konstruert for en gitt topplast (kapasitet). 
• Topper forekommer i mindre enn 1% av tiden. 
• Reduksjon av topper kan redusere behovet for kraftproduksjon, 

spare mye penger og redusere naturinngrep.
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Spot

Høy topplast er
hovedårsaken til
strømbrudd
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Redusere topper ved direkte kontroll av forbruk

• Strømleverandøren kan slå enkelte av 
kundens nett-tilkoblede el-apparater
av og på ved behov (ved fare for 
ubalanse o.a.)
– varmepumpe
– varmtvannstank
– elbillader
– varmekabler
– mm

• Alternativt: Lokal kontroll eller (delvis) 
autonome ting som regulerer seg selv
– OSO utvikler smarte vv-beredere som slår seg 

av noen minutter ved underspenning
2. Sept 2021



Nye forbruksmønstre: 
Elbillading
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Toppforbruk 
uten elbiler

Toppforbruk 
med elbiler

Hvordan kan smartere elbillading redusere toppforbruk?

Åpen dag 11. mars 2021



Smart energistyring av elbillading: 
Når bør ladingen starte?

• Klartidspunkt: tidspunktet elbilen er klar til å lades
• Tidsfrist: tidspunktet et 2-timers ladeprogram må være ferdig
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av døgnet

Klartidspunkt Tidsfrist
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Lade når prisen er lavest
mellom“Klartidspunkt” og
“Tidsfrist”
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Smart energistyring av elbillading: 
Når bør ladingen starte?

2. septy 2021

• Klartidspunkt: tidspunktet elbilen er klar til å lades
• Tidsfrist: tidspunktet et 2-timers ladeprogram må være ferdig



Bruk mer strøm fra
egen produksjon

Bruk mindre strøm fra
nettet

Redusere forbruk og forbrukstopper ved 
smart energistyring i hjemmet: 

Ikke lade elbil og bruke el-
apparatene samtidig2. sept 2021



I et hjem kan et smart styringssystem
automatisk koordinere el-apparater for å

tilfresstille brukerens behov via AV/PÅ kontroll
Power infrastructure

Communications infrastructure

Home Energy 
Management System



Prisbasert planlegging av energikonsum:
En form for etterspørselstyring (demand-response)
• Problem: gitt prisvariasjonen i løpet av døgnet, 

hvordan planlegge (eng.: schedule) kundens
strømforbruk? 

• En planlegger må analysere
– Kundens strømbehov, inkl. behov til “ting” i hjemmet
– Prisvariasjonen over det aktuelle tidsrom
– Ev. forventet egen strømproduksjon

• Planen er normalt en optimal løsning med ulike
preferanser, f.eks.
– Minimalisere kostnaden for elektrisitet
– Sikre eller maksimalisere kundens komfort

tradeoff



• En bolig med varierende antall elapparater (10-25) i
bruk hver dag og som abonnerer på sanntidsprising

Etterspørselstyring (DRM) reduserer
kostnaden for elektrisitet

År: 2009

25%

Snitt uten DRM = 108 cents

Snitt med DRM = 81 cents



Nyere forskning undersøker bruk av 
dyp selvforsterkende læring og spillteori for å

planlegge energikonsum for flere boliger samtidig



• redusere strømforbruk
– aktivt unngå sløsing med strøm ved intelligent 

automatisk kontroll av el-apparatur

• øke elektrifisering
– smart bruk av strøm i stedet for overkapasitet

• økt bruk av uregulerbar fornybar strøm
(vind, sol) i strømnettet
– krever at strømforbruket må bli mer fleksibelt slik at 

det bedre kan balanseres mot en produksjon som
varierer mer tilfeldig (med været)
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Oppsummering: Hvorfor smartere strømnett?

• IoT spiller en avgjørende rolle for å oppnå
dette (men hva med kunden/brukeren opp i alt 
dette?) 



Regulatory 
aspects

Privacy 
issues

Psychological 
factors

Energy 
Informatics

System 
Optimization

PriTEM
PriTEM wil develop and deliver a holistic framework that will generate new 
knowledge, novel research and high impact results for the future sustainable
energy systems.

Peer-to-Peer Transactive  Energy Management
Decentralized 
energy trade

Privacy preserving Transactive Energy Management: 
New cross-disciplinary Research Project @ UiO



Spørsmål?
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https://www.mn.uio.no/ifi/english/research/groups/nd/energy-informatics/

Du kan sende spørsmål til meg på epost frank@uio.no


