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1 Sentrale aktiviteter i 2019 

1.1 Året i bilder 

                                   

Omvisning for styret 

på batteri-fabrikken til 

Siemens 
 

 

November. 

Smartgridsenterets 

webinarserie 
Vel gjennomført. 

 

Totalt 614 visninger. 

ENOVA storskala IDE 
Godt i gang sammen med 

Hafslund Nett, Eidsiva Nett, 

BKK Nett, Tensio TN, 

Norgesnett, Skagerak Nett, 

Agder Energi Nett, EPOS 

Consulting og NTNU. 

 

Smartgridkonferansen 
Pionerere fra industri, myndigheter 

og forskning former utviklingen  

Innovasjonsprisen 2019 ble delt 

ut. 

 

September ca. 280 deltagere. 

Årsmøte Lerkendal gård 
Årsmøtet vel gjennomført. 

Fagseminar om IKT sikkerhet. 

 

April ca. 60 deltagere. 

Smartgrid-dagen 
NTNU studenter samlet for 

å lære om mulighetene 

innen smartgrids. 

 

Februar ca. 115 deltagere. 
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1.2 Senterets formål og innsatsområder 

Senterets rolle er å fremme nasjonale forskning-, undervisning, test- og demonstrasjonsaktiviteter for 

smartgrid i internasjonal toppklasse. Ovenfor medlemmene skal senteret fungere som en nasjonal 

samhandlingsplattform og møteplass.  

Senteret skal bidra til: 

• Å akselerere smartgrid utviklingen i Norge for derigjennom å redusere investeringsbehovet for 

konvensjonelle tiltak i kraftnettet, øke forsyningssikkerheten og bidra til klimavennlig omlegging 

av energisystemet. 

• Å fremme næringsvirksomhet basert på smartgridteknologi- og tjenester. 

Dette skal skje gjennom hovedaktivitetsområdene: 

1. Laboratorie-, test- og demonstrasjonsaktiviteter 

2. Forskningsaktiviteter 

3. Undervisning 

4. Næringsutvikling og kommersialisering 

5. Nettverksbygging og informasjonsspredning 

6. Internasjonalt samarbeide og standardisering 

 

 

  

Over år har Smartgridsenteret blitt et kjent navn for mange personer og aktører i 

energisektoren. Hensikten med Smartgridsenteret er å ha en felles plattform for innføring 

av ny teknologi og digitalisering i det elektriske energisystemet for derigjennom å øke 

utviklingstakten. Da er vi er avhengig av at mange ulike aktører bidrar basert på egne 

interesser og ressurser, men der man samtidig utnytter fordelene ved å samarbeide med 

andre.  

– Grete Coldevin, Leder for Smartgridsenteret 
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1.3 Webinar-serie for erfaringsdeling og resultatspredning 

Siste torsdag i måneden ved lunsj-tid har det blitt presentert resultater fra pågående utviklingsprosjekter 

hos ulike medlemmer og assosierte partnere. Video-opptak av presentasjonene tilgjengeliggjøres i 

etterkant.  

 

 

Webinarer Invitasjonsliste Deltagere Visninger 

    

 

Fra 2019 ble manuelle invitasjonslister i Excel, erstattet med invitasjoner via tjenesten Mailchimp. 

Tjenesten oppdaterer listen hvis den registrerer eposter som ikke er i bruk lengre, det gjør ikke Excel. I 

2018 var det ca. 30-50 deltagere per webinar, noe som ikke innebærer noen markant økning i 2019.  

Derimot ble fra og med 2019, lagt ut åpent på https://smartgrids.no/webinar/, som har generert en 

merkbar mengde visninger. 

 

I 2019 ble følgende webinar:  

 

 

Måned Tittel Foredragsholder Firma 

Januar Piloter i FME ZEN Inger Andreasen NTNU 

Februar Predikasjon værrelaterte feil i høyspenningsnett Volker Hoffman SINTEF 

Mars Deteksjon av elbillading med timesoppløsning Karoline 

Ingerbrigsen 

SINTEF 

April Resultater fra Statnett-pilot: Fast Frequency 

Reserves 

Kari Dalen Statnett 

Mai FASaD: Feil- og avbruddshåndtering i smarte 

distribusjonsnett 

Kjell Anders Tutvedt Hafslund Nett 

Juni Effektiv utnyttelse av sanntidsdata i nettdrift, nettnytte 

av AMS 

Svein Inge Djursvoll Haugaland 

Kraft/Valider 

August Analyse av energieffektivitet i fjernvarme og 

elektriske løsninger i et stort borettslag 

Ulf Roar Aakenes ENOCO AS 

September Utvikling av ladestandard for bil og buss Jan Wøien ABB 

Oktober Robot for automatisert nettdrift: Erfaringer fra 

prosjektet RAN 

Line Bergfjord BKK 

November EMC i smarte nett Henrik Kirkeby PQA 

2019 

10 

 

2018 

11 
 

 
2019 

179 

 

 

2018 

214 

 

 
Totalt 

217 

 

 

Snitt 

40 

 

 
Totalt 

397 

 

 

Snitt 

22 

 

 

https://smartgrids.no/webinar/
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1.4 Demo-arbeidet i Norge styrket gjennom Enova sin konkurranse 

Majoriteten av nettselskapene i koordineringskomiteen for Demo Norge (se kap. 4) besluttet å 
samarbeide om en søknad til Enova sin utlysning rettet mot storskala demonstrasjon for fremtidens 
energisystem. Vinnerne av konkurransen ble annonsert i starten av 2019 på Enova-konferansen. 
 
Prosjektet med kortnavnet IDE (intelligent distribusjon av elektrisitet) var blant en av de ni heldige 
prosjektene som mottar støtte. IDE-prosjektet startet opp 15. februar og interesserte kan lese mer på 

https://ide-smartgrids.no/ 
 
Senteret har spred informasjon om Enova-konkurransen i medlems-nettverket gjennom alle våre 
kanaler. Det er gledelig å se at flere av medlemmene har sett muligheten til å delta og funnet ulike 
prosjektkonstellasjoner. Tabellen nedenfor viser hvilke prosjekter som fikk tildeling. Selskapene 
merket i grå er medlemmer i Smartgridsenteret.  
 
  

Prosjekt Deltakere                                                            medlemmer 

Storskala demonstrasjon av fremtidens 

fleksible og digitale distribusjonsnett 

Enova-støtte: 25,1 MNOK 

 

Aktører: Smartgridsenteret, Agder Energi Nett AS, BKK Nett, NTE Nett, 

Hafslund Nett AS, Eidsiva Nett AS, Skagerak Nett AS, Norgesnett AS, 

Epos Consulting AS og NTNU Fakultet for informasjonsteknologi og 

elektroteknikk. 

 

Avinor - Elnett21 (Stavanger) 

Enova-støtte: 40,0 millioner kroner 

 

Aktører: Avinor, Stavanger lufthavn, Lyse Elnett, Forus Næringspark, 

Risavika Havn, Smartly 

FutureHome  AS – MikroFlex 

Fredrikstad 

Enova-støtte: 35,1 millioner kroner 

Aktører: FutureHome AS, Bergård Amundsen, Arca Nova AS, Get AS, 

Smart Energi AS, Defa AS og Pixii AS.  

 

Følgende har en mindre rolle: Fredrikstad kommune, Multiconsult, 

Norgesnett AS, Fredrikstad Fjernvarme AS, Becour AS, LCA.no AS, 

Østfoldforskning AS, Smart Innovation Norway AS, NxTech. AS, Nordic 

Media Lab AS. 

 

Fortum Oslo Varme – Furuset 

Enova-støtte: 36,8 millioner kroner 

Aktører: Fortum Oslo Varme, Hafslund Nett, JM Norge, eSmart 

Systems, Pixii og Oslo kommune. 

 

Entra ASA: Brattørkaia Mikronett  

Enova-støtte: 7,3 millioner kroner 

Aktører: Entra AS, Trønder Energi, Skanska Norge AS, Trøndelag 

fylkeskommune, Trondheim kommune, Tide AS og NTNU Fakultet for 

informasjonsteknologi og elektroteknikk. 

 

Agder Energi – Fleksibilitet 

Enova-støtte: 22 millioner kroner 

 

Aktører: Agder Energi Fleksibilitet AS, Glitre Energi, Møre Nett, Statnett 

og Nodes 

Troms Kraft AS – Senja 

Enova-støtte: 38,7 millioner kroner 

 

Aktører: Troms Kraft Nett AS, Enfo AS, Eaton Electric AS, Powel AS, 

Solbes AS, Nodes AS, Troms Kraft Produksjon, Ishavskraft AS og 

Sjømatklyngen Senja AS. 

 

Skagerak Nett AS – Storskala uttesting 

av forbrukerfleksibilitet 

Enova-støtte: 5,3 millioner kroner 

 

Aktører: Skagerak Nett AS, Sintef Energi AS, Horten kommune, 

Vestfold FK, Aidon og Format Eiendom. 

 

 

https://ide-smartgrids.no/
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1.5 Arbeid i styret: "Digital energi" 

Styret i Smartgridsenteret mener at digitalisering av energisystemet langs hele verdikjeden fra 

produksjon, overføring, marked for omsetting og salg av strøm og sluttbrukeres adferd er et viktig steg 

på veien mot et mer fleksibelt og kostnadseffektivt elektrisk system.  

 

Styret satte ned et styreutvalg for å sammenfatte utviklingstrekk innenfor digitalisering og definere hva 

senteret burde iverksette av aktiviteter.  

 

Digitalisering forventes å gi store gevinster innenfor effektivitet, bærekraft og kunde-orientering innenfor 

energisektoren. I tillegg oppstår nye utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet og pålitelighet og 

"forstyrrelser" i etablerte forretningsmodeller hos kjente aktører innenfor verdikjeden.  

 

Digitalisering inngår i smartgrid-definisjonen og senteret har aktualisert digitalisering ovenfor 

medlemmene ved flere anledninger: 

• 2016: "Digitalisering i kraftsektoren" var tittelen på fagseminaret i forbindelse med årsmøtet. 

• 2017: Digitalisering i nettvirksomheten var en sesjon i NEF-teknisk møte arrangert i samarbeid 

med Smartgridsenteret.  

• 2017: Smartgridkonferansen i september hadde digitalisering som rød tråd i programmet 

• 2018: "IKT sikkerhet i kraftbransjen" var tittelen på fagseminar ifm. årsmøtet. 

• 2018: Strategirapportene til Energi21 og Digital21 kom henholdsvis før og etter sommeren og 

begge adresserte digitalisering i energisystemet. Smartgridsenteret leverte innspill til arbeidet. 

 

I 2019 ble innsatsen intensivert på anbefaling fra styreutvalget: 

 

"Kraftsektoren digitaliseres" var tittelen på fagseminaret i forbindelse med 

årsmøtet på vårparten i 2019.  

 

"Digital Energy – topics for research and development" (Desember 2019) 

er et notat senteret har satt sammen basert på innspill fra ledende 

forskningsmiljøer i Norge. Notatet er publisert på nettsiden 

www.smartgrids.no 

 

Energi21 og Digital21 satte i gang et felles prosjekt våren 2019 for å 

definere nærmere betydningen av digitalisering innenfor energisystemet. 

Smartgridsenteret har sittet i innsatsgruppen. Rapport fra arbeidet er 

forventet levert våren 2020. 

 

En av hovedkonklusjonene fra styreutvalget vedrørende digital energi er at senteret bør jobbe aktivt for å 

rekruttere flere medlemmer fra hele den elektriske verdikjeden. Tre produksjonsselskaper er i skrivende 

stund medlemmer i Smartgridsenteret og flere vil bli invitert inn. Høsten 2019 startet arbeidet med å 

definere "Smart kraft" etter modell av Demo Norge for smarte nett (se mer i kap. 4).  
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1.6 Syv nye medlemmer i 2019 

 

 

UiO 
 

Universitetet er Norges eldste universitet med 28 000 

registrerte studenter og 7000 ansatte. 

 

UiO:Energi er en av UiOs tre tverrfaglige satsinger. Målet 

er å fremme nye måter å bruke energi på for å redusere 

klima- og miljøproblemer. Å skape et lavkarbonsamfunn er 

en av vår tids største utfordringer. 

 

 

 

Heimdall Power 
 

Selskapet fusjonerte med tidligere medlem Sensero AS, 

og fortsatte sitt medlemskap i senteret under Heimdall 

Power. 

 

Heimdall Power som ble etablert i 2016, og har utviklet 

sensorer som gir kritisk informasjon om tilstanden til en 

høyspentlinje i luftspenn. 
 

 
 

 

 

 

Disruptive-Technologies 
 

Selskapet har utviklet en knøttliten IoT sensor som vil gjøre 

nettet smartere. En rekke nettselskaper og leverandør-

selskaper prøver nå teknologien, i første omgang for å 

måle temperatur på kritiske punkter og å sjekke om dører 

er lukket. 

 

 

 

Kongsberg Digital AS 
 

Et av Kongsberg Digital nyeste satsningsområdet er KDI 

Renewable and Utilities hvor de blant annet jobber med 

Wind Farm Management og å lage en digital tvilling av 

nettet. Smarte nett er et premiss for det grønne skiftet og 

derfor ønsker de å bli med i smartgridsenteret for å bidra 

med kompetanse og delta i diskusjonene med andre som 

ønsker å dra i samme retning. 
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E-Co Energi AS 
 

Hafslund E-CO eier helt eller delvis et 80-talls kraftanlegg 

over hele Norge. Konsernet eierandel i kraftproduksjon er 

på over 17 TWh per år, mens selskapet drifter en portefølje 

på 21 TWh. Det tilsvarer strømproduksjonen til ca. 2,2 

millioner innbyggere. Deres største kraftverk befinner seg 

i Aurland, Hallingdal, Innlandet og Østfold.  

 

 

 

Skagerak Kraft 
 

Skagerak Kraft er blant landets største produsenter av 

elektrisitet. Fra 49 hel- eller deleide kraftverk leverer 

selskapet årlig om lag 5900 GWh ren, fornybar kraft. 

Dette tilsvarer forbruket til 295 000 boliger, og drøyt 4 

prosent av landets samlede kraftproduksjon. 

 

 

 

 

 

Statkraft Energi AS 
 

Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet. 

Statkraftkonsernet er Europas største produsent av 

fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler kraft og 

fjernvarme, og er en betydelig aktør på de europeiske 

energibørsene med spisskompetanse innen fysisk og 

finansiell krafthandel. 
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2 Styret, administrasjonen og medlemmene 

Årsmøtet er Smartgridsenterets høyeste organ. Styrets medlemmer velges av årsmøtet for en periode 

på 2 år. Årsmøtet velger styremedlemmer på basis av innstilling fra valgkomiteen.  

 
Styrets sammensetning etter årsmøtet i 2019 ser slik ut: 

• Sigurd Kvistad, Avdelingsleder, Hafslund Nett – Styreleder Smartgridsenteret  

• Torbjørn Olsen, VP Drift & Vedlikehold, Statkraft Energi  

• Ingvild Bakken, Direktør Digitalisering, E-Co Energi 

• Kjetil Storset, Vice President, Business development, Powel 

• Knut Samdal, Forskningssjef, SINTEF Energi  

• Stian Reite, Smart Community Manager, ABB 

• Trond Lein, Direktør for Smartgrids, Norge, Siemens 

• Åshild Helland, Avdelingsleder, Lyse Elnett 

• Mona Tunestveit Skår, Leder driftssentralen, BKK 

• Trygve Kvernland, Direktør NTE Nett 

• Sonja Monica Berlijn, FoU direktør, Statnett 

• Geir Øien, Dekan, IE Fakultetet, NTNU 

• Victoria Fearnley Landmark, Daglig leder, Enfo 

• Geir Kulås, Konserndirektør, Skagerak kraft 

• Mona Askmann, Direktør, Norgesnett 

 

Geir Øien gikk inn som leder av NTNU sin prosess for definering av fremtidens teknologistudier 

(https://www.ntnu.no/fremtidensteknologistudier). Prodekan for forskning og utvikling, Ingelin Steinsland, 

trådte inn i hans sted som fast vara frem til årsmøtet i 2020.  

 
Observatører i Styret 

NVE, Enova, og Forskningsrådet har observatørstatus i styret. Følgende personer deltok i 2019:  

Bjørnar Fladen (NVE), Thomas Berg (Enova) og Khanh Tuan Le (Forskningsrådet). 

 
Valgkomiteen 

Leder av valgkomiteen: Gerhard Eidså, Daglig leder Istad Nett. Øvrige medlemmer: Christopher Wiig, 

Business Lead Smart Metering NEMA, DNV GL Energy, Magnar Bjørk, Daglig leder Epos Consulting og 

Vebjørn Bakken, Leder for UiO sin strategiske satsing på energi. 

 
Revisor og regnskapsfører 

Arnt Magnar Forseth, avdelingsleder Trønderenergi, er senterets revisor. Regnskapshuset SMN fører 

det daglige regnskapet og setter opp årsregnskapet. 

 
Senterets administrasjon 

Senteret ledes av Grete Håkonsen Coldevin. Hun sitter i styret for Solenergiklyngen og deltar i 

styringsgruppene for IPN prosjektene Energytics (Hafslund) og IntegER (Skagerak), samt KPN prosjektet 

ModFlex (SINTEF Energi). Hun deltar i som vara i styringskomiteen for IEA ISGAN på vegne av Olje- og 

energidepartementet og fungerer som "co-chair" for den europeiske smart grid teknologiplattformen og 

dens komite -- "National Stakeholders Coordination Group". 

 

Styret besluttet å utlyse en ny stilling som innovasjonsleder/prosjektleder i senteret. Senteret er glad for 

å kunne introdusere Christina Wolan som ny ressurs i senteret. Hun vil ha sin oppstart etter nyttår. 

 

Kjell Sand er faglig ansvarlig i senteret. Han er pro-dekan for Nyskaping og næringslivskontakt ved 

NTNU IE fakultetet, prosjektleder for bygging av Smartgridlaboratoriet, professor II ved Elkraft-instituttet, 

og aktiv i internasjonalt standardiseringsarbeid (IEC).  

 

https://www.ntnu.no/fremtidensteknologistudier
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Hans Ivar Skjelbred er faglig ansvarlig i senterets sin satsing på smart kraft/digital kraft. Han er til daglig 

forsker innenfor vannkraftproduksjon ved SINTEF Energi. 

 

Senterassistenter er Stian Jørgensen og Thomas Berg Jørgensen som er studenter ved Energi og Miljø, 

NTNU. Balder Bryn Morsund var studentassistent frem til oktober 2019.  

 

 

 

 
Grete Coldevin 
Senterleder 

 
Christina Wolan 
Innovasjonsleder 

/prosjektleder 

 
Kjell Sand 
Faglig ansvarlig smarte nett 

og prodekan ved NTNU 

 
Hans Ivar Skjelbred 
Faglig ansvarlig smart kraft 

og forsker ved SINTEF 

Energi 

 
Thomas Berg 
Jørgensen 
Senterassistent og NTNU 

student. 

 
Stian Jørgensen 
Senterassistent og NTNU 

student. 

 
 
Medlemmene 

Senterets medlemmer skal samlet sett være et landslag for smartgrid-utviklingen i Norge. Senteret 

rekrutterer medlemmer fra hele den elektriske verdikjeden, og spiller på lag med myndigheter, 

bransjeorganisasjoner, og virkemiddelapparat. I 2019 er medlemsoversikten som følger: 

 

Gjennom arbeidet mot felles visjon, hovedmål og innsatsområder, vil Smartgridsenteret virke som en 

positiv ambassadør for de ulike aktørene som er tilknyttet Senteret: 

• En fremtidsrettet utvikling av det elektriske energisystemet (DSO, TSO, kraftproduksjon og 

markedsaktører) 

• Styrket konkurransekraft for industrien (leverandører) 

• Høy kvalitet i og næringsrelevant FoU og undervisning (Utdannings- og FoU-institusjoner) 

• Å identifisere og kommunisere barrierer for utviklingen (Virkemiddelapparat) 

• Faktabasert input til myndighetene (Regulator) 

• Tverr-sektorielt samarbeid energi og IKT (Bransjeorganisasjoner) 
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Antall og type medlemmer 

Senteret opererer med bedrift-/organisasjonsmedlemskap og er registrert som en forening uten mål om 

profitt til medlemmer/eiere. Majoriteten av medlemmer kommer fra energi/-nettselskaper, IKT- næringen 

og leverandørindustri for øvrig. Det er også medlemmer fra Forskningsinstitutter og Universiteter, og 

bransjeorganisasjoner og standardiseringsorganisasjoner i medlemsmassen. Senteret har over årene 

hatt mellom 42-46 medlemmer. Det var 53 medlemmer ved utgangen av 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

  

Smartgridsenteret er svært viktig som pådriver for 

innføring av ny teknologi i kraftbransjen. Det er noe 

som vi i ABB også er opptatt av, derfor er vi 

medlem i senteret.  
 

- Stian Reite, styremedlem Smartgridsenteret og 

Business Development Manager, ABB 
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2.1 Medlemmenes engasjement i ulike senteraktiviteter 

Figuren nedenfor viser en grov sortering av hvilke aktiviteter medlemmene er engasjert igjennom 

senteret og senterledelsens engasjement hos medlemmer i 2019. 
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3 Rollen som nasjonal samhandlingsplattform og møteplass  

Senteradministrasjonen bidrar til en rekke arenaer hvor utviklingen av smartgrids diskuteres på tvers av 

industrigrener og fagdisipliner, og hvor kunnskap kan spres og nettverk skapes.  

 
Oversikt over arrangementer i regi av senteret i 2019: 

• Smartgridkonferansen på The Hub i Oslo i september, for alle interesserte. Arrangeres i 

samarbeid med Energi Norge Akademiet (årlig arrangement). 

• Årsmøtet i april, for medlemmene, i Trondheim (årlig arrangement). 

• Ett åpent fagmøte ved påsketider for medlemmene og andre interesserte, i Trondheim (årlig 

arrangement). Tema i 2019 var "Kraftsektoren digitaliseres" 

• Tre styremøter er avholdt, henholdsvis på Scandic Hell Hotel på Værnes, The Hub Hotel i Oslo, 

og hos Siemens sin batterifabrikk på Sluppen i Trondheim. (Senteret pleier ha 3-4 styremøter i 

året).  

• Tre møter i Nasjonal koordineringskomite for Demo Norge, henholdsvis to på NTNU i Trondheim, 

ett hos Skagerak Energilab i Skien. (Komiteen pleier møtes 2-3 ganger i året). 

• Studentdag: Industri-presentasjoner av prosjekter som handler om smartgrids for 3-5. års-

studenter ved NTNU Fakultet for Informasjonsteknologi og energiteknikk (årlig arrangement).  

• Seks møter med enkeltmedlemmer og enkeltbedrifter.  

• Kick-off for det nye initiativet "Smart kraft" på Scandic Hell Hotel på Værnes. 

• Tolv møter i administrasjonen i senteret, (ca. to ganger i måneden) 

 
Innsatsgruppe i Senteret – "Digital energi":  

• Innsatsgruppe bestående av et utvalg fra styret har jobbet med konkretisering av en satsing 

innenfor Digital Kraft. Innsatsgruppen har kommet med sine anbefalinger og avslutter arbeidet i 

2019. 

 
Deltagelse på møter arrangert av andre: 

• Møte i Koordineringsforum for nettselskapene for nye FoU-prosjekt ideer i regi av Energi Norge. 

• Møter i Standardiseringskomiteer (NEK, IEC) gjennom Kjell Sand sitt engasjement på NTNU 

• Et seminar om IKT sikkerhet i kraftsystemet arrangert av Norges Forskningsråd.  

• Deltagelse styringsgruppen FoU prosjektet IntegER  

• Deltagelse styringsgruppen FoU prosjektet Energytics  

• Deltagelse styret Solenergiklyngen, inkludert en strategisamling.  

• Deltagelse i FME CINELDI partnermøte og webinar. 

 
Internasjonale møter: 

• Presentasjon i det Tekniske Universitet i Berlin på Summer School on Smart Cities for a 

Sustainable Energy Future: From design to practice, et student-arrangement i regi av UiO og 

SIMULA.  

• Mission Innovasjon digitale møter for utarbeidelse av "Smart Grids Innovation Challenge Country 

report 2019" hvor Norge er beskrevet i et eget kapittel.  

  

https://www.simula.no/education/courses/summer-school-smart-cities-sustainable-energy-future-design-practice
https://www.simula.no/education/courses/summer-school-smart-cities-sustainable-energy-future-design-practice
https://smartgrids.no/wp-content/uploads/sites/4/2019/08/2019_MI_IC1_Country_Report.pdf
https://smartgrids.no/wp-content/uploads/sites/4/2019/08/2019_MI_IC1_Country_Report.pdf
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4 Lab, test- og demonstrasjon: "Demo Norge" 

Senteret har de siste 6 årene tatt en aktiv rolle i å stimulere til erfaringsdeling fra test-/pilotaktiviteter hos 

distribusjon- og transmisjonsselskaper, samt promotert oppgradering av laboratoriefasiliteter ved NTNU 

og SINTEF. Dette arbeidet kalles "Demo Norge for Smartgrids", https://smartgrids.no/demo_norge/. 

 

Nettselskapene som er med i paraplyen "Demo Norge" har tatt ansvar for hver sine test/demo-

prosjekter. Smartgridsenteret fasiliterer deling av resultater og erfaringer mellom selskapene. En del av 

prosjektene er industrifinansiert, en del av dem har del-finansiering fra offentlige aktører som Enova, 

Forskningsrådet eller Innovasjon Norge.  

 

Erfaringer og resultater deles gjennom en nasjonal koordineringskomite som ledes av 

Smartgridsenteret. Denne ble etablert i 2013 med to aktive selskaper – NTE Nett (Demo Steinkjer) og 

Norgesnett (Demo Smart Energi Hvaler). Etter hvert har flere nettselskaper etablert komplementære 

piloter/demoer, og koordineringskomiteen har blitt utvidet.  

 

I 2017 ble det opprettet et samarbeid med FME CINELDI hvor CINELDI bringer inn erfaringer fra 

laboratorieforsøk og mindre piloter. I tillegg har Smartgridsenteret ledet et arbeid for å lage en strategi 

og handlingsplan for å etablere demo'er i større skala. I 2018 søkte nettselskapene i Demo Norge 

paraplyen om midler i fellesskap fra Enova sin utlysing på storskala demonstrasjon. Prosjektet fikk støtte 

og startet opp i 2019. Prosjektet har fokus på demonstrasjon av fremtidsrettede løsninger for "intelligent 

distribusjon av elektrisitet", kortnavn IDE. 

 

4.1 Oversikt aktiviteter under paraplyen "Demo Norge for smarte nett" 

Figuren nedenfor viser et situasjonsbilde fra 2019. Det har ikke skjedd endringer på hvilke aktører som 

er aktive i Demo Norge for smarte nett sammenlignet med 2018. 

 

https://smartgrids.no/demo_norge/
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Informasjon er samlet på hjemmesiden under http://smartgrids.no/demo_norge/: 

 

• Skagerak Energilab ble lansert i 2017. Hovedelementene er et storskala testanlegg for lokal 

produksjon, lagring og distribusjon av strøm. Anlegget er lagt til Skagerak Arena, hjemmebanen 

til fotballklubben Odd. Det er installert solceller på takene på arenaen og montert et batteri på 

ca. 1MWh i tilknytning til dette. https://www.skageraknett.no/skagerak-

energilab/category1560.html Skagerak Nett er deltager i Enova storskala IDE prosjektet. Se 

www.ide-smartgrids.no  

 

• BKK Nett sine aktiviteter handler om å utnytte fleksible ressurser og få til en mer fleksibel 

nettdrift, uttesting av Self-healing løsning i nettet (Eksingedalen), strategi for instrumentering av 

eksisterende nettstasjoner og undersøkelser av belastninger i forbindelse med effekt-krevende 

batteriferger som går i regulær trafikk (Lavik-Oppedal). Et prosjekt undersøker fleksibilitet hos 

stor industriell nettkunde som alternativ til nettforsterkning og et annet analyserer landstrøm for 

cruiseskip, supply- og lastebåter. BKK Nett er deltager i Enova storskala IDE prosjektet. Se 

www.ide-smartgrids.no  

 

• Hafslund Nett jobber med tester rettet mot raskere og bedre kvalitet i feil- og 

avbruddshåndteringen i distribusjonsnettet (FasAD), og er i gang med uttesting av verdien av 

"Big Data Analytics" anvendt å drifts- og vedlikeholds data. Det jobbes med å konkretisere to lab-

/felt tester innenfor FME CINELDI, ett på test av nytt vern-konsept i smartgridlaben, og ett på 

kabelovervåking der 6 kabler er utstyrt med "smart cable guard". 

https://www.sintef.no/prosjekter/feil-og-avbruddshandtering-i-smarte-distribusjonsn/  

Hafslund Nett er deltager i Enova storskala IDE prosjektet. Se www.ide-smartgrids.no  

 

• Lyse Elnett og Lyse- konsernet har mange aktiviteter. Det største er demo-prosjekt hos Lyse 

Elnett er totalt 31 nettstasjoner som oppgraderes til å bli smarte nettstasjoner 

(gamlebyen/havnen i Stavanger og Sandes) https://www.lysenett.no/smartnett/. I Horizon 2020 

prosjektet "INVADE" skal det testes ut en batteriløsning som alternativ til reinvestering i nett, og 

det jobbes med et droneprosjekt for inspisering av nett og metoder for automatisk billedanalyse 

av nett. Lyse-konsern har små og store prosjekter som tester ut løsninger under paraplyen smart 

nett, smarte byer og smarthusteknologi. Konsernet deltar i EU-prosjektet INVADE hvor hensikten 

er å teste, kontrollere og foreslå innovative energiløsninger, blant annet integrere elbiler og 

batterier for å få mobil energilagring. Ett av Lyse sine mål er å utvikle framtidens 

forretningsmodeller for bruk av batterier i hjem og energinett. http://demolyse.no/ 

 

• Statnett Piloter: Last-styring prosjektet fase 2 i Nord Norge ble avsluttet i 2018 og det ble levert 

en sluttrapport i 2018 https://www.statnett.no/om-statnett/forskning-og-utvikling/vare-sentrale-

fou-prosjekter/storskala-laststyring/ Målet med "Storskala laststyring" var å få frem et styrbart 

reservebidrag for å takle kritiske driftssituasjoner. Statnett jobber også med andre test/pilot 

prosjekter som for eksempel bruk av droner i vedlikehold, digital transformatorstasjon, test av 

Synchrophasor/PMU Application Integration Data Exchange. Ser her for mer informasjon:  

https://www.statnett.no/om-statnett/forskning-og-utvikling/vare-satsningsomrader/smarte-nett/  

 

• NTE Living Lab, inkludert NTE Nett: NTE har lansert solenergi for kunder og en løsningen kalt 

"mitt energihjem". Det jobbes med en pilot for uttesting av teknologi for linjeovervåking i 

høyspentnettet (tidligere Policon, nå Heimdall Power) og en test av batteri og invertere for 

spenningsregulering i svakt nett hvor det også er en plusskunde. NTE Nett (Tensio TN fra høsten 

2019) er deltager i Enova storskala IDE prosjektet. Se www.ide-smartgrids.no   

 

• Agder Energi Nett: Demo Skarpnes prosjektet har som mål å undersøke hvordan 

strømproduksjon fra solcelleanlegg og jordvarmet vann til forbruk og oppvarming endrer 

effekttopper og profil på boliger og på trafokrets. Skarpnes-boligprosjekt som inkluderer 

nettselskapets Demo Skarpnes ble avsluttet i 2018. Det foreligger en erfaringsoppsummering. 

http://smartgrids.no/demo_norge/
https://www.skageraknett.no/skagerak-energilab/category1560.html
https://www.skageraknett.no/skagerak-energilab/category1560.html
http://www.ide-smartgrids.no/
http://www.ide-smartgrids.no/
https://www.sintef.no/prosjekter/feil-og-avbruddshandtering-i-smarte-distribusjonsn/
http://www.ide-smartgrids.no/
https://www.lysenett.no/smartnett/
https://www.statnett.no/om-statnett/forskning-og-utvikling/vare-sentrale-fou-prosjekter/storskala-laststyring/
https://www.statnett.no/om-statnett/forskning-og-utvikling/vare-sentrale-fou-prosjekter/storskala-laststyring/
https://www.statnett.no/om-statnett/forskning-og-utvikling/vare-satsningsomrader/smarte-nett/
http://www.ide-smartgrids.no/
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AEN går over i en fase der en vil se på fremtidige demo'er som kandidater til fremtidig 

erfaringsdeling. AEN er deltager i Enova storskala IDE prosjektet. Se www.ide-smartgrids.no  

 

• Norgesnett: Demo Smart Energi Hvaler: Norgesnett har et program på digitalisering, er involvert 

i testing av batteri for en klynge eneboliger med PV (community storage), mikro energi system 

knyttet til miljøstasjonen på Hvaler, og H2020 INVADE (big data). Se: 

www.smartenergihvaler.no.Norgesnett er deltager i Enova storskala IDE prosjektet. Se www.ide-

smartgrids.no  

 

• Det nasjonale smartgrid laboratoriet ved NTNU og SINTEF. Laboratoriet ble ferdig bygget i 

2019 med smart hus apparater som siste ledd i gjennomføringen. Hjemmesiden 

https://www.ntnu.edu/smartgrid forteller om innholdet i laboratoriet. Det sees nå på muligheter 

for å koble smartgrid-laben med solceller på taket av bygg å NTNU og med vannkraft-

laboratoriet. NTNU er deltager i Enova storskala IDE prosjektet. Se www.ide-smartgrids.no  

 

• FME CINELDI har pilotprosjekter som en integrert del av forskningsaktivitetene. Følgende 

områder er prioritert: Fremtidens digitale nettstasjon; Feilhåndtering og self-healing; Anvendelse 

av AMS og nettdata; Mikrogrid; Fleksibilitet anvendt for system-tjenester. Se mer informasjon på: 

https://www.sintef.no/projectweb/cineldi/pilot-projects-in-cineldi/#/  

4.2 Koordineringskomiteen for smarte nett  

Smartgridsenteret har arrangert tre møter 

for koordineringskomiteen for smarte nett 

(24. januar i Trondheim, 20. juni i Skien og 

3. oktober i Trondheim). I komiteen møtes 

energi-/nettselskaper som står i spissen for 

demoprosjekter for å utveksle erfaringer. 

 

 

Smartgridsenteret har videre: 

• Bidratt til å kommunisere og  

forankre visjonen om "Demo Norge 

for Smartgrids" i presentasjoner 

holdt av Senteradministrasjonen 

• Vi har sørget for å invitere 

"demoeiere" til å presentere 

aktiviteter på 

Smartgridkonferansen. 

• Vi har formidlet til medlemmer og 

Demo Norge-aktører muligheter for 

å søke midler nasjonalt og 

internasjonalt. 

  

Følgende personer har vært involvert i 
Koordineringskomiteen i 2019: 
 

Kjell Sand - Leder   NTNTU og Smartgridsenteret 

Grete Coldevin   Smartgridsenteret 

Thomas Berg Jørgensen  Smartgridsenteret 

 

Maren Istad - Pilotkoordinator FME CINELDI 

Per Erik Nordbø   BKK Nett 

Siri Torgersen Ravdal  Lyse Elnett 

Aina R. D. Serigstad  Lyse Elnett 

Kristian Brunsgård Ek  Norgesnett 

Stig Simonsen   Skagerak Nett 

Viktor Myrvang   Hafslund Nett 

Kjell Anders Tutvedt  Hafslund Nett 

Åshild Vatne   Hafslund Nett 

Rolf Erlend Grundt   Agder Energi Nett 

Kim-Rune Kastet   Agder Energi Nett 

Jørn Egil Johansen  Statnett 

Harris Utne   Statnett 

 

UlfMøller - Observatør  Energi Norge 

http://www.ide-smartgrids.no/
http://www.ide-smartgrids.no/
http://www.ide-smartgrids.no/
http://www.ide-smartgrids.no/
https://www.sintef.no/projectweb/cineldi/pilot-projects-in-cineldi/#/
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4.3 Oppstart av nytt initiativ: Smart kraft 

Gjennom arbeid i styret i Smartgridsenteret de siste to årene, er mandatet til senteret utvidet til å ha 

fokus på hele den elektriske verdikjeden. Ett forslag fra styret er etablering av "digital kraft / smart kraft" 

rettet mot kraftprodusentene i Smartgridsenteret. Ideen er å stegvis bygge opp et "Demo Norge for 

Smart Kraft", etter modell av det nettselskapene i Smartgridsenteret har gjort. 

 

Smartgridsenteret sitt mandat er i samarbeid 

med kraftprodusentene i senteret å stegvis 

bygge opp et "Demo Norge for Smart Kraft", 

etter modell av det nettselskapene har gjort for 

fremtidens elektriske og digitale infrastruktur. 

Statkraft Energi, E-Co Energi, BKK og 

Skagerak Kraft ønsker å starte dette arbeidet, 

men det legges opp til at flere kraftprodusenter 

blir med fra start eller kommer til etter hvert. 

BKK kraftproduksjon og Glitre energi har vist 

interesse for å bli med.  

 

Alle kraftprodusenter som ønsker å være 

deltagere i "Demo Norge for Smart Kraft", må også være medlemmer i Smartgridsenteret for å bidra til 

senterets rolle som nasjonalt kompetansesenter. 

 

I november 2019 arrangerte Smartgridsenteret et kick-off møte for Smart Kraft på Værnes.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

For Skagerak Energi er Smartgridsenteret en viktig 

og nødvendig arena for strategirealisering innen ny 

teknologi og automatisering. Senteret legger til 

rette for utviklingssamarbeid mellom operatører, 

leverandører og forskningsinstitusjoner på en god 

måte  - slik at man får mer igjen enn man legger 

inn i samarbeid. 

 

- Geir Kulås, styremedlem Smartgridsenteret og 

konserndirektør for Skagerak kraft  

 

Foto: Tom Riis 
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5 Forskning, undervisning og etterutdanning 

5.1 FME CINELDI  

FME CINELDI startet opp i 2016 og er godt i gang med forskningsaktivitetene. 

 Smartgridsenteret har en rolle i CINELDI ved å lede arbeidet for innovasjon og kommersialisering. Blant 

annet leder Senteret en komite for Innovasjon bestående av tre brukerpartnere og NTNU. Videre handler 

arbeidet om å støtte CINELDI i utarbeidelse av strategi og arbeidsprosesser for å jobbe systematisk med 

å dra nytte ut av forskningsresultater. 

 

Smartgridsenteret er også deltager som aktør i CINELDI med interesse i god og bred resultatspredning 

fra forskningsarbeidet. Senteret har deltatt på CINELDI dagene i høst, og på partnerworkshop på 

vårparten.  

 

Smartgridsenteret har invitert FME CINELDI inn i programkomiteen for Smartgridkonferansen og inn i 

Koordineringskomiteen for Demo Norge.  

5.2 Nye nasjonalt finansierte FoU prosjekter  

Det kan være flere relevante FoU prosjekter finansiert i 2019 enn det Senteret har oversikt over. 

Informasjon om FoU prosjektene vi vet om ligger på nettstedet vårt www.smartgrids.no. 

 

Energix-programmet i Forskningsrådet har bevilget flere relevante FoU prosjekter: 

 

1 kompetanseprosjekt for næringslivet 

• Grid and Charging Infrastructure of the Future (SINTEF Energi) 

 

1 prosjekt i kategorien "internasjonale utlysninger" 

• Blockchain based ElectricitY trading for the integration Of National and Decentralized local 

markets (NTNU) 

 

 

6 Innovasjonsprosjekter i Næringslivet (IPN): 

• The intelligent decision-making process for hydro scheduling (Skagerak Kraft AS)  

• Reduksjon Av KjøreTid baserT på dekomponering for markedsmodeller med detaljert vannkraft 

(Statnett SF) 

• Nordic early warning preventive system (Statnett SF) 

• ElMar - Electrification of maritime transport and the ports of the future (Trondheim havn) 

• Kollektiv for Balansetjenester (Skagerak kraft) 

• Energipartner til utslippsfrie byggeplasser (BKK AS) 

5.3 Utvikling av et nytt studieprogram ved NTNU – Digital elektrisk energi 

Institutt for Elkraft ved NTNU begynte i 2017 en prosess for å definere et nyt studieprogram med 

siktemål oppstart i 2019 eller 2020. Arbeidstittel er bærekraftig elektrisk energi eller digital elektrisk 

energi. Arbeidet med å konkretisere programmet fortsatte i 2018. Målet er å konkludere arbeidet i 2020.  
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5.4 Master og prosjektoppgaver 

Flere institutter ved NTNU har sendt informasjon og tilbud gjennom Smartgridsenterets nyhetsbrev om 

muligheten industrien har til å foreslå prosjekt- og masteroppgaver. Instituttene opererer med forskjellige 

tidspunkter, så informasjon fra de enkelte instituttene er fortløpende lagt ut på hjemmesiden til Senteret 

og nevnt i de elektroniske nyhetsbrevene. 

 

  

Masteroppgaver og prosjektoppgaver ved Fakultet for Informasjonsteknologi og elkraftteknikk 
sine ulike institutter har tidslinje og omfang omtrent som følger: 

 

• Om høsten arbeider studentene med forberedende fordypningsprosjekt 50 % av tiden i ca. 

20 uker. Man regner studieuken til å være 48 timer. Om våren er arbeider studenten 100 % i 

20 uker. En masteroppgave tilsvarer altså totalt 48 timers arbeidsuke i 20 uker. 

 

• Med en godt planlagt masteroppgave kan en student sammen med professoren som 

veileder og eventuelt en kontaktperson fra Smartgridsenterets medlemmer komme langt. 

Siden dette er aktuelle forskningstemaer og også jobber vil sikkert mange studenter være 

interessert. 

 

• Mulighet for sommerjobber i kontaktbedriftene gir en god start på oppgavene og de blir mer 

attraktive for studentene.  

 

• Oppgaver foreslått av eksterne eller av studenter selv bør sendes inn i perioden januar-mars 

ved flere av instituttene. Det forutsettes at en professor må være interessert i å være veileder 

for slike oppgaver. 

 

• Instituttene utarbeider endelige lister av oppgaver. Ofte legges denne ut for studentene i 

løpet av mars. 

For Statnett er Smartgridsenteret en arena for å møte 

andre i bransjen som også jobber for å få smartgrid 

realisert. Smartgridsenteret skaper også et rom for å lære 

mer om utviklingen innenfor smartgrids og koordinere oss 

rund smartgrids på tvers av bransjen. På den måten er 

Smartgridsenteret med på å akselerere utviklingen innen 

smartgrids i Norge. 

 

 

- Sonja Berlijn, styremedlem Smartgridsenteret og FoU-

Direktør, Statnett 

 

Foto: Statnett 
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6 Studentarrangement: Smartgrid-dagen  

Senteret arrangerte sammen med Statnett, Smartgrid-

dagen 2019 for studenter ved NTNU. Den ble avholdt 

13. februar, med formål å motivere studenter til å bli 

nysgjerrige innen fagfeltet. Seminaret siktet på å gi 

innsyn i konkrete utviklingsprosjekter som pågikk i 

energibransjen, samt vise konkret hva man kan jobbe 

med innenfor smartgrids som både elkraft og data-

student.  

 

Det var omtrent 115 deltagere bestående av data, IKT, 
kybernetikk og energistudenter. 

 

Programmet for 2019 så slik ut: 

Tid Hva 

16:15 Velkommen med introduksjon og aktualisering  

Kjell Sand, Smartgridsenteret/NTNU 

–      Hva er egentlig smartgrids og hva skal vi med det? 

16:30 Smart City 

Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim Kommune/+CityxChange 

–      Pågående prosjekt i Trondheim 

16:45 Balansering av produksjon og forbruk 

Eivind Lindeberg, Statnett 

–      Hva er nordisk balansemarked og hvordan spiller digitalisering en rolle 

17:05 Pause 

17:20 Digital tvilling av det fysiske strømnettet 

Ola Hendset, Kongsberg Digital 

–    Eksempler fra utvikling og bruk av digitale tvillinger av strømnettet 

17:35 Beregning av avbruddkostnader i strømnettet 

Oda Sunde, Statnett 

–      Presentasjon av prosjektet MONSTER 

17:50 Hvordan jobbe flerfaglig med data og energi 

Håkon Wardeberg, student og Statnett KUBE 2019 

–      Eksempler fra sommerprosjektet KUBE, Statnett 

18:05 Pause 

18:20 Integrering av 5G i strømnettet 

Michele Garau, NTNU Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi 

–      Hva er 5G og hvilke muligheter gir det 

18:35 Optimalisering gjennom linjeovervåking 

Øyvind Vikestad Aarø, Heimdall Power 

–      Eksempel fra utvikling med Heimdall Power 

18:50 

IoT i praksis 

Julian Veisdal, Disruptive Technologies 

–        Smarte minisensorer 

19:15 
Middag i SiT Hangaren 

Tapas 
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7 Næringsutvikling og kommersialisering 

Senteret jobber gjennom klyngeinitiativer på dette området: 

  

• Senteret støtter opp om industriklyngen Smart Grid Services Cluster. Denne industriklyngen er 

med i FME CINELDI og FME ZEN. http://www.smartgridservices.no/ 

 

• Senteret støtter opp om arbeidet til Smart Innovation Norway som blant annet jobber med 

industriklyngen NCE Smart Energy Market støttet av Innovasjon Norge. 

https://smartinnovationnorway.no/om-oss/ 

 

• Senteret sitter i styringsgruppen til klyngeprosjektet Arena Solenergi som er støttet av Innovasjon 

Norge. Senteret deltar i innovasjonsgruppen "Solkraft i energisystemet". 

http://solenergiklyngen.no/. Solenergiklyngen søkte og fikk innvilget Arena Pro status i 2019. 

Styret besluttet i etterkant av tildelingen å foreslå for årsmøtet at klyngen etablerte seg som en 

egen forening med eget organisasjonsnummer. 

 

7.1 Smartgridsenterets innovasjonspris 2019 

Arbeidet med å lage en innovasjonspris startet i 2017 og ble 

delt ut for andre gang under Smartgridkonferansen 2019. 

Prisen skal være en årlig tildeling for å gi anerkjennelse til 

norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede 

aktiviteter.  

 

Målsetningen er å gi økt oppmerksomhet til 

foregangsaktiviteter innen smarte nett, og på denne måten 

øke spredningen av konsepter og beste praksis på tvers av 

bransjen. 

 

Tema for prisen i 2019 var:  

«Foregangsprosjekter som benytter måledata for å øke fleksibilitet, driftssikkerhet og/eller 

kostnadseffektivitet i nettet»  

 

I 2019 vant Hafslund Nett for sitt prosjekt FASaD, Feil- og 

Avbruddshåndtering i Smarte Distribusjonsnett, i 

samarbeid med SINTEF Energi AS, Skagerak Nett, 

Eidsiva, Lyse og Istad. 

 

 

I utvelgelsesprosessen ble det valgt ut en shortlist på 3 

aktuelle vinnere. Deres arbeid ble anerkjent og de fikk 

muligheten til å presentere prosjektene sine under 

konferansen. De to andre på listen var BKK sitt prosjekt 

RAN og Eidsiva sitt prosjekt KAFFI, henholdsvis Robot for 

Automatisert Nettdrift og Kartlegging av Fremtidig 

Fleksibilitetsbehov og-potensiale I Eidsiva Nett. 

  

Jury 2019 

Sonja Berlijn - Leder  Statnett 

Håkon Taule  Thema 

Robert Seguin  Hafslund 

Hanne Sæle  SINTEF 

Richard Schytte Powel 

Gøril Forbord  Trønderenergi 

Geir Mathisen  NTNU 

Vinnere av innovasjonsprisen 2019 FASaD 

http://www.smartgridservices.no/
https://smartinnovationnorway.no/om-oss/
http://solenergiklyngen.no/
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8 Informasjonsspredning og nettverksbygging 

8.1 Smartgridkonferansen 

Smartgridkonferansen har som målsetting å være den fremste nasjonale arenaen hvor nettbransjen, 

IKT-næringen, FoU og Demo aktører og myndigheter møtes. Pioneerer og pådrivere innenfor smartgrids 

fra industri, myndigheter og forskning holder innlegg på konferansen. 

 

  Den første konferansen i 2011 

• Varighet en dag. Plenumssesjoner. 80 

deltagere 

• Sted: Trondheim 

• Hovedinnretning: Hva er smartgrids og 

hvorfor er det viktig? 

Den andre konferansen i 2012 

• En dag, plenumssesjoner, 170 deltagere 

• Sted: Trondheim 

• Hovedinnretning: Hva er mulig å få til av 

løsninger dersom virkemidlene ligger til 

rette? 

Den tredje i 2013  

• 1.5 dager, plenumssesjoner, 200 

deltagere 

• Sted: Trondheim 

• Smartgridstematikken i sin fulle bredde;  

• Energi- og nettselskaper, Leverandører, 

Demoprosjekter og FoU,  

• Internasjonale trender, Direktiver og 
Standardisering. 

• 30 presentasjoner 

• 10 PhD studenter med korte 
presentasjoner 

•  
Den fjerde i 2014 

• 1.5 dager, to parallelle sesjoner dag 2, 

utstillingsarealer, 280 deltagere, 22 

utstillere  

• Sted: Oslo, Fornebu 

• Hovedinnretning: Hva gjøres nå innenfor 

smartgrids? 

• 32 presentasjoner 

• Intensivering av samarbeidet 

Smartgridsenteret og Energi Norge.  

• Felles logo- og markedsføringsmateriell 

• 30 presentasjoner 

• 10 PhD studenter med korte 

presentasjoner 

Den femte i 2015 

• 1.5 dager, to parallelle sesjoner dag 2, 

utstillingsarealer, 310 deltagere, 20 

utstillere  

• Sted: Trondheim 

• Rød tråd i programmet: Kunden som 

premissgiver for smartgrids 

• 35 presentasjoner 

Den sjette i 2016 

• 1.5 dager, to parallelle sesjoner dag 2, 

utstillingsarealer, 280 deltagere, 15 

utstillere  

• Sted: Oslo, Fornebu 

• Rød tråd i programmet: Smartgrids som 

arena for samspill i verdikjeden og 

mellom aktører for økt innovasjonstakt 

Den syvende i 2017 

• 1.5 dager med plenumssesjoner, 

utstillingsarealer, ca. 290 deltagere, 18 

utstillere  

• Nytt av året: Teknologitorg i 

vrimlearealet 

• 4 side-events: FME CINELDI; FlexNet-

prosjektet; Solenergiklyngen; Smart grid 

services cluster 

• Rød tråd i programmet: Digitalisering av 

kraftsystemet 

Den åttende i 2018 

• 1.5 dager med plenumssesjoner, 

utstillingsarealer, ca. 280 deltagere, 12 

utstillere  

• Sted: Trondheim 

• Innovasjonsprisen deles ut for første 

gang. 

• Rød tråd i programmet: Nye roller og 

forventninger til kraftsystemet – fra 

kunder og samfunn.  

• 30 presentasjoner 
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8.2 Presentasjoner og bedriftsbesøk 

Det er samlet avholdt ca. 13 presentasjoner om Senteret og om smartgrids av senterleder og faglig 

ansvarlig i Senteret, hvorav 6 individuelle møter med enkeltmedlemmer og bedrifter.   

8.3 Nettsider og sosiale medier 

Hjemmeside og nyhetsbrev:  www.smartgrids.no 

Facebook og LinkedIn:  The Norwegian Smartgrid Centre 

Twitter:    @smartgridsNO 

 

Smartgridsenterets offentlige kommunikasjonsarbeid mot medlemmene og andre følgere foregår i 

hovedsak via de ovennevnte plattformene. Vi bruker hjemmesiden og nyhetsbrevet til å nå alle som har 

interesse for senteret og dets aktiviteter. Vi oppfordrer alle nye medlemmer og andre interessenter vi 

møter til å melde seg på nyhetsbrevet.  

 

Nyhetssakene som deles er i hovedsak saker som videreformidles via senterets nettverk, Grete 

Coldevins og Kjell Sand sine engasjementer, samt at kommunikasjonsansvarlig i senteret aktivt 

innhenter saker via senterets internasjonale nettverk (ISGAN og ETIP SNET). Prosjektledere for FoU 

prosjekter er lite aktive med å komme med nyhetssaker selv etter forespørsler fra senteret. 

Medlemmene i industrien bidrar med noen saker i løpet av året, men færre enn ønskelig. 

 

Den niende i 2019 

• 1.5 dager med plenumssesjoner, 

utstillingsarealer, ca. 260 deltagere, 13 

utstillere 

• Sted: Oslo, The Hub 

• Rød tråd i programmet: Kraftsystemets 

digitale mulighetsrom 

• 32 presentasjoner 

Plenumsdiskusjon under Smartgridkonferansen 2019 

http://www.smartgrids.no/
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2019 

5232 

 

2018 

4899 
 

 

2019 

15608 

 

2018 

15730 
 

 

2019 

7500 

 

2018 

7231 
 

 
ABONNEMENTER 

891 

2018 

799 
 

 

Nettside 
 
 
 
 

                                       Antall brukere 

  

 

 

 

 

 

                             Antall økter 

 

 

 

 

                                         Antall sidevisninger 

 Nyhetsbrev 

 

Stabile tall for nettsiden og gode tall for nyhetsbrev, med en økning i antall abonnementer. 

 

8.4 Facebook, LinkedIn og Twitter 

Facebook bruker vi primært til å dele nyhetssaker om arrangementer vi arrangerer. Vi har identifisert 

Facebook til primært å treffe studenter, og holder her en litt uformell stil. Siden har 236 likere.  

 

LinkedIn: Vi deler her mye av det samme som vi gjør via Facebook, men har i tillegg valgt å dele 

informasjon om ledige stillinger hos medlemsbedrifter eller andre partnere. Dette gjør vi da LinkedIn byr 

på et litt mer voksent publikum med mer profesjonelle formål enn hva Facebook tilbyr. Antall følgere på 

siden vår ligger på 425, en økning på 62 følgere fra året før. 

 

Twitter: Ingen aktivitet i 2019. Vi har per i dag 147 følgere på Twitter, en økning på 1 person fra 2018. 

Har tidligere vært brukt primært under konferanser og andre arrangementer hvor vi tilbyr følgerne en 

liten oppdatering på hva som nevnes under disse arrangementene. Twitter har også  vært brukt til å 

markere interessante publikasjoner som har kommet ut, eller til å kommentere på møter som vi deltar 

på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANTALL 

BREV 

10 

 

ANTALL 

SAKER 

48 

 

ÅPNINGER  

AV BREV 

1963 

 

KLIKK PÅ 

SAKER 

522 
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9  Internasjonalt samarbeid og standardisering 

Dette er et område som Senteret har lite ressurser til å jobbe mye med så vi må være selektive på hva vi 

bruker innsats på. Styret mener senteret er inne i både gode og riktige nettverk internasjonalt med 

engasjement i ISGAN (globalt, policy og netteier-drevet forum) og Mission innovation, Innovation 

Challenge no. 1: SMART GRIDS.  

 

I 2019 har følgende skjedd: 

9.1 IEC/Standardisering 

• Det gode samarbeidet med NEK har fortsatt, og vi ser dette som en viktig kanal i internasjonalt 

arbeid og for nasjonal og internasjonal standardisering. Senteret, gjennom Kjell Sand, deltar i 

NK8 Elektriske overførings- og distribusjonssystemer, som er norske speilkomite for CENELEC 

TC8X System aspects of electrical energy supply og for IEC TC8 System aspects of electrical 

energy supply. 

• Deltakelse i IECs komite TC8 og System Committee Smart Energy med tilhørende 

arbeidsgrupper vedr. smartgrid-standardisering (use case standardisering). 

9.2 ISGAN – International smart grid action network 

Smartgridsenteret ble spurt av Olje- og Energidepartementet om å sitte i Executive Committee for 

ISGAN, se også http://www.iea-isgan.org/. 

 

Grete Coldevin utfører dette oppdraget i 2017 hvor hun deltok på to møter i Executive Comittee, et i 

India i mars og ett i Belgia/Energiville i september. I 2018 gikk stafetten vider og Hans Terje Ylvisåker 

tidligere ansatt i BKK Nett overtok vervet i styringskomiteen, mens Grete har gått inn som vara.  ISGAN 

publiserer alt materiale på engelsk, så derfor kommer det litt engelsk informasjon her: 

 

 

ISGAN is the short name for the International 

Energy Agency (IEA) Implementing Agreement 

for a Co-operative Programme on Smart Grids 

(ISGAN). 24 countries are members of ISGAN. 

 

ISGAN creates a mechanism for multilateral 

government-to-government collaboration to 

advance the development and deployment of 

smarter electric grid technologies, practices, 

and systems. It aims to improve the 

understanding of smart grid technologies, 

practices, and systems and to promote adoption 

of related enabling government policies. 

 

NTNU, ved professor Kjetil Uhlen og professor 

Irina Oleinikova, er aktive i et av 

arbeidprogrammene til ISGAN som heter 

"Transmission and Distribution power system 

technologies". Der deles innsikter om ny teknologi med andre land. 

 

Smartgridsenteret har ved flere anledninger invitert NTNU og SINTEF v/ Smartgridlaboratoriet om å bli 

aktiv deltager i arbeidsprogrammet som bringer sammen de største og beste smartgrid laboratoriene i 

Europa, Asia og USA. Positiv tilbakemelding er mottatt fra styringsgruppen i Smartgridlaben, men har 

ikke ført til formell og reell forpliktelse til å delta i skrivende stund.  

http://www.iea-isgan.org/
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9.3 Mission Innovation (MI) - IC1: SMART GRIDS  

Etter dialog med Forskningsrådet, ble det avtalt at FME CINELDI og Smartgridsenteret skulle være en 

plattform for oppfølging av Mission Innovation - IC1: SMART GRIDS.  Forskningsrådet utlyste i 2018 

egne midler for oppfølging (Medvirkningsordningen). NTNU søkte og fikk tildelt midler på vegne av FME 

CINELDI, NTNU og Smartgridsenteret, noe som sikret norsk deltakelse i arbeidet. 

 

Mission Innovasjon gjennomførte i 2019 en rekke digitale møter mellom landene for utarbeidelse av 

"Smart Grids Innovation Challenge Country report 2019" hvor Norge er beskrevet i et eget kapittel. 

Rapporten utgitt av IC1: Smartgrids som inngår i det globale initativet Mission Innovation der Norge 

deltar gjennom Olje- og energidepartementet. http://mission-innovation.net/  

 

Her kommer et uttdrag fra rapporten på engelsk: 

 

The Norwegian Smartgrid Centre (NSGC) was established in 2010 

on the basis of a recommendation of the Norwegian Ministry of 

Petroleum and Energy in its national strategy process for defining 

future Energy R&D in Norway. 

 

 NSGC is a strategic partnership, organized as a membership 

organization, where the purpose is to coordinate and promote 

smart grid R&I initiatives, education, and exchange of information 

between the members of the NSGC.  

 

The NSGC has established Demo Norway for Smart Grids, a 

national Smart Grid demonstration and laboratory platform to 

support development, testing and verification Smart Grid 

technologies, services and use cases both in real life and 

laboratory environment. 

 
 

  

https://smartgrids.no/wp-content/uploads/sites/4/2019/08/2019_MI_IC1_Country_Report.pdf
http://mission-innovation.net/our-work/innovation-challenges/smart-grids/
http://mission-innovation.net/
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10 Kort historikk 2010-2019 

The Norwegian Smart Grid Centre ble opprettet på basis av anbefalingene i Energi 21 strategien i 

desember 2010. Etableringen skjedde ved at NTNU sammen med SINTEF Energi tok kontakt med 

relevante bedrifter og andre aktører. Senteret kan i så måte sees på som en permanent innsatsgruppe 

på et område pekt på som særs viktig for Norge av Energi21.  

 

Ved utgangen av 2010 var det 9 næringslivsmedlemmer og 4 FoU-medlemmer i Senteret. 2011 gikk 

med til å promotere og forankre Senteret, utarbeide vedtekter, holde årsmøte, få på plass et styre, ha 

dialog med potensielle medlemmer fra næringsliv og FoU, etablere hjemmeside, og lage 

samarbeidsrelasjoner for felles FoU prosjekter mot Forskningsrådets utlysninger (DeVID). 

 

I 2012 var innsatsen rettet mot å øke antall medlemmer, lage en kommunikasjonsplan og en nasjonal 

smartgridkonferanse, være en pådriver for en utlysning på Forskningssentre for Miljøvennlig Energi 

(FME) i forskningsrådet, og jobbe frem en egen økonomisk ramme for nettselskapenes FoU og demo 

aktiviteter hos NVE.  

 

I 2013 var prioriterte oppgaver å få på plass en ny leder, konsolidere nettverket i Senteret, etablere en 

visjon om "Demo Norge for Smartgrids", profesjonalisere samarbeidet med EnergiNorge vedrørende 

Smartgridkonferansen, definere en 3-årig handlingsplan i samarbeid med medlemmer og styret, 

involvere medlemmene i diskusjon og definering av en stor FoU-satsing som SFI (senter for 

forskningsdrevet innovasjon).  

 

I 2014 var prioriterte oppgaver å promotere og støtte opp under aktører som ønsket gå i bresjen for å 

lage skisser til Forskningsrådet vedrørende utlysningen på Forskningssentre for Miljøvennlig Energi 

(FME), jobbe for at flere selskaper ser nytten i å bli aktive i "Demo Norge for Smartgrids", og skape et 

bedre nettverk for å kunne utnytte muligheter innenfor Horizon 2020.  

 

I 2015 reviderte styret senterets visjon, målsettinger og innsatsområder. Senteret forbedret sin kapasitet 

til å spre informasjon om smartgridsutviklingen i Norge ved å ansette to senterassistenter rekruttert blant 

studenter på Energi og miljø linjen ved NTNU i stedet for én senterassistent slik vi har pleid å ha det før.  

 

I 2016 har senteret jobbet med å gi innspill til Enova hva gode piloter/demoer innenfor kraftbransjen kan 

og bør handle om. Senteret har vært aktiv i å promotere at det skulle bli etablert en eller flere FMEer 

innenfor smartgrids.  

 

I 2017 har senteret jobbet en del med internasjonale saker som "Mission Innovation", International 

Smartgrid Action Network (ISGAN) og "National Stakeholders Coordination Group" under den 

europeiske teknologiplattformen for smarte nett. Senteret har også lagt mye innsats i å løfte Demo 

Norge aktivitetene i innhold og kvalitet. 

 

I 2018 har senteret konsentrert seg om sluttføringen av "Løft for Demo Norge" prosjektet som har 

inkludert å levere en søknad til Enova om storskala demonstrasjon. Videre har styret i senteret hatt 

sterkt fokus på initiativet "Digital kraft" og innspill har blitt gitt til både Energi21 og Digital21 prosessene 

som er kjørt av hhv. Olje og energidepartementet og Industri og fiskeridepartementet. Senteret delte ut 

den første Innovasjonsprisen for smartgridprosjekter under Smartgridkonferansen.  

 

I 2019 har senteret prioritert å få i gang ENOVA storskala IDE-prosjektet på en god måte, lage et 

mandat og sett av aktiviteter for det nye "Smart kraft" initiativet, og å rekruttere en ny, fulltidsansatt 

medarbeider. Senteret har også kjørt en vellykket serie med webinarer som er gratis og lett for 

medlemmer og andre å delta i. 

 

 


