Informasjon til nye medlemmer
•

Smartgridsenteret er en samhandlingsplattform for aktører i Norge som ønsker å være
fremoverlente og påvirke utviklingen, eksempelvis gjennom å delta i test/demo-prosjekter.

•

Senteret ønsker medlemmer på tvers av tradisjonelle industrigrener: IT, Telecom og energi/nett
selskaper.

•

Vår årlige nasjonale Smartgridkonferanse er for medlemmer og andre interesserte.
Her samles pioneerer, pådrivere og beslutningstakere for å dele innsikt.

•

Smartgridkonferansen arrangeres i samarbeider med EnergiNorge som mobiliserer et bredt
nettverk mot nettselskapene.

•

Sentrale forsknings- og undervisningsinstitusjoner er medlemmer i senteret og bidrar med
ekspertise: SINTEF Energi, SINTEF IKT og NTNU Fakultet for Informasjonsteknologi, matematikk og
elektronikk.

•

Smartgridsenteret er medlem i Global Smart Grid Federation. Det gir oss mulighet til å høste
erfaringer fra 18 land: http://www.globalsmartgridfederation.org/

Forventinger til nye medlemmer
• Som medlem i foreningen forventes det at man er positivt interessert i
aktiviteter som foregår i nettverket. Se vedtektene
her:http://smartgrids.no/senteret/vedtekter/
• Selskapet peker ut en Kontaktperson ovenfor Senteret. Kontaktpersonen
blir informert om ting som skjer i nettverket. Kanskje kan det være aktuelt
å delta i test/demo aktiviteter eller forskningsprosjekter, eller ha prosjekt/masterstudenter til å skrive oppgaver på relevante temaer?
• Kontaktpersonen blir invitert til Årsmøtet rundt påsketider hvor det
bestemmes hvem som sitter i styret i Senteret etc.
• Smartgridkonferansen ønsker innlegg fra flinke folk i akademia og fra
leverandører, energi-/nettselskaper. Dette er en arena å vise seg fram på

Innmelding i Senteret:
Å bli medlem er veldig ubyråkratisk.
Vi trenger navn på den som skal stå som kontaktperson på vegne av selskapet
Vi sender ut faktura for medlemskontingent en gang i året (vanligvis i desember)
For innmelding send en e-post til Grete.Coldevin@Smartgrids.no med:
• Firmanavn
Medlemskontingent: Omsetning
• Organisasjonsnummer
mindre enn 10 MNOK
NOK 30.000,• Fakturaadresse
10 – 100 MNOK
NOK 50.000,• Fakturamottaker
mer enn 100 MNOK
NOK 75.000,•

Logoen til selskapet legges på hjemmesiden og vi viser den fram på alle presentasjoner som
Smartgridsenteret holder (40-50 talls i året).

•

Det lages en nyhetssak "nytt medlem i senteret" som sendes med det elektroniske
nyhetsbrevet vår som går ut annen hver måned (800 abonnenter)

Et landslag for Smart Grid utvikling i Norge

Energi- og nettselskaper
• Statnett SF
• Lyse Elnett AS
• Hafslund Nett AS
• NTE Holding AS
• Skagerak Energi AS
• BKK Nett AS
• Fredrikstad Nett AS
• Trønder Energi AS
• Istad Nett AS
• EB Nett AS
• Helgelands Kraft AS
• Eidsiva Nett AS
• Energi Norge AS
• Agder Energi AS
• Bodø Energi AS
• Sogn og Fjordane
Energi

"Power and automation"
• Eltek
• ABB
• Siemens
• Smart Grid Norway AS
Kommunikasjon
• Telenor (mobilnett, M2M)
• Nexans Norway AS
• BKK Fiber
Målerleverandører +
målerverdihåndtering(AMS):
• Aidon Norge AS
• Kamstrup AS
• Landis+Gyr
• Valider
IKT sikkerhet og pålitelighet,
sertifisering, test
• DNV GL
• Greenbird Solutions

Beslutningsintellingens,
systemutvikling, integrasjon,
tjenster

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Powel AS
Enfo Energy AS
Bitreactive AS
eSmart System
Logica Norge AS
Rejlers AS
EPOS Consulting
Tieto Norway AS
Devoteam daVinci AS
Embriq AS
Trimble (Tekla)

Forskning, utdanning, kompetanse
•
•
•
•
•

NTNU
SINTEF
UiS og HiN
EnergiNorge
HiØ/Halden

Kommersialisering &
næringsutvikling
•
•

ARENA Smartgrid services
NCE Smart energy market

Hovedmål Smartgridsenteret
Å være en katalysator for nasjonale test-, demonstrasjon og
forskningsaktiviteter for smartgrid i internasjonal toppklasse
Delmål:
1.

Bidra til at energi- og nettselskaper får tilført viktig kompetanse, samt styrke
omfang og relevans for FoU prosjekter

2.

Etablere nasjonale Demoer/Lab'er for utvikling, testing og verifikasjon av
Smart Grids teknologi og tjenester.

3.

Bidra til at leverandørindustri I Norge får økt internasjonal konkurransekraft

4.

Bidra til faktabasert forståelse for smartgrid hos myndigheter og
virkemiddelapparat

Styret i Smartgridsenteret
• Styreleder: Eilert Henriksen, Direktør Elnett, Fredrikstad Energi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Knut Samdal, R&D manager, SINTEF Energi
Trygve Kvernland, Direktør Elnett, NTE
Bjarne Dybvik, Vice president Market, Sogn- og Fjordane Energi
Sigurd Kvistad, Manager Smartgrid, Hafslund Nett
Hilde Bekkevard, Projectmanager, NCE Smart energy market
Stig Løvlund, Manager of the smartgridprogram in Statnett (TSO)
Kjetil Storset, Vice President Smart Grid, Powel
Svein Kåre Grønås, Direktør Fiber og kommunikasjon, BKK
Trond Lein, Direktør Smartgrids, Norway, Siemens
Stian Reite, Smart Community Manager, ABB
Åshild Helland, Leder Nettutvikling, Lyse Elnett
Bjarne Helvik, Pro-Dekan Forskning, IME Fakultetet, NTNU

Nasjonal smartgrid konferanse
– for pioneerer, pådrivere og beslutningstakere
2013, 10.-11 sept., Trondheim

•
•
•

200 deltagere
3o innlegg
10 PhD studenter m/pres. & poster

2014, 10.-11 sept., Oslo

•
•
•

283 deltagere
32 innlegg
22 utstillere

