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Sammen om forskning, innovasjon og 

kunnskapsdeling  
 

Smartgridsenteret er en arena der medlemmer møtes og deler ideer og erfaringer. I 2021 var Norge 

fortsatt i pandemiens grep, men til tross for hjemmekontor og mange digitale møter har det grønne 

skiftet gått sin gang og vi har bidratt. Et av høydepunktene i 2021 har vært å få på plass en ny strategi 

for Smartgridsenteret. I strategien står samhandling sentralt og vi har derfor valgt å vise hvordan 

Smartgridsenteret gjennom året har jobbet for å nå målsetningene om framtidens smarte kraftsystem 

gjennom samhandling om forskning, innovasjon og kunnskapsdeling i denne årsrapporten. 

 

På veien til det utslippsfrie, karbonnøytrale 2050 skal vi ha 

kuttet klimagassutslippene våre med 55 % allerede i 2030 

noe som betyr at vi må få fart på dekarboniseringen i alle 

sektorer av samfunnet. Dette er en oppgave som kan synes 

umulig å klare hver for oss og bare så vidt noe vi kan klare 

sammen. På Smartgridkonferansen stadfestet vi derfor at 

Elektrifisering krever samhandling – innovasjonstakten må 

økes! 

 

Dekarbonisering krever omfattende elektrifisering. Når 

kapasiteten i nettet har blitt for knapp, har dette tradisjonelt 

sett vært løst ved å bygge mer nett. Det både kan og skal 

bygges mer nett, men det er dyrt, og det tar tid.  

 

Derfor må vi være smarte. Vi må utnytte de mulighetene 

som digitaliseringen gir oss til å utnytte nettet bedre. Vi må 

ta i bruk nye teknologier, markedsløsninger og utfordre myndighetene der vi mener reguleringen 

skaper barrierer.  

 

Et godt eksempel på hvordan ny teknologi kan tas i bruk som alternativ til nettutbygging, er 

Smartgridsenterets eget IDE-prosjekt som du kan lese mer om i denne utgaven av årsrapporten.  

 

Det er et stort behov for kapasitet og kompetanse for at vi skal lykkes med omstillingen. Det er 

avgjørende at det satses på utdanning som det nye Bachelor-studiet kalt «Elektrifisering og 

digitalisering» som NTNU startet opp høsten 2021. Disse studentene vil få en sterkt etterspurt 

kombinasjonskompetanse med både elektrisk energiteknologi og sterk digital kompetanse.  

 

Vi må fortsette å teste ut ny kunnskap og nye teknologier for å forsikre oss om at endringene blir gjort 

på en pålitelig måte.  Vi trenger derfor flere pilot og demonstrasjonsprosjekt i hele verdikjeden fra 

produksjon til overføring til marked.  

- for framtidens smarte kraftsystem 

Våre mål 

Vi har som mål å være bransjens 

foretrukne arena for samhandling 

som bidrar til at framtidens 

kraftsystem blir bærekraftig, sikkert 

og kostnadseffektivt. Vi skal 

samhandle om forskning, innovasjon 

og kunnskapsdeling som legger til 

rette for: 

- en akselerert utvikling av teknologi, 

næringsliv og marked som fremmer 

fleksible og digitaliserte løsninger 

- standardisering, skalering og 

kommersialisering av ny teknologi, 

digitalisering og nye markedsløsninger 



 

 

 

 

 

 

 

Et eksempel på smart testing er pilotprosjektet Smart Kraft som Smartgridsenteret starte opp i 2021 i 

samarbeid med 5 kraftprodusenter. Du kan lese om SmartKraft senere i årsrapporten. 

 

 

«Det foregår mye, men det må gjøres mer. Smartgridsenteret 

spilte før jul inn til Strømnettutvalget som regjeringen har nedsatt 

for å vurdere utviklingen av strømnettetet at det innenfor 

rammene av FoU ordningen er rom for nettselskapene til å gjøre 

mer forskning og pilotering. NVE sier at norsk kraftbransje er gode 

på investeringer i produksjonsanlegg og kraftnett, men at 

nettselskapene ikke til fulle tar i bruk ordningen for forskning og 

pilotering og at det er et stort uutnyttet potensial. Dette er noe vi 

ønsker å vie ytterligere oppmerksomhet i tiden framover. 
– Jun Elin Wiik, senterdirektør 

 



 

 

 

 

 

 

Høydepunkter i 2021 
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Medlemmene, Styret og administrasjonen  
Tre nye medlemmer i 2021 

Senterets medlemmer er et landslag for smartgrid-utviklingen i Norge. Senteret har medlemmer fra 

hele verdikjeden, og spiller på lag med myndigheter, bransjeorganisasjoner, og virkemiddelapparat. 

Majoriteten av medlemmer kommer fra energi/-nettselskaper, IKT- næringen og leverandørindustri. 

Senteret har også medlemmer fra forskningsinstitutter og universiteter, bransjeorganisasjoner og 

standardiserings-organisasjoner. Gjennom arbeidet mot felles visjon, hovedmål og innsatsområder, 

virker Smartgridsenteret som en positiv ambassadør for de ulike aktørene som er tilknyttet Senteret.  

 

Smartgridsenteret fikk 3 nye medlemmer i 2021: OSO Energy, Sira-Kvina kraftselskap og Universitetet i 

Sørøst-Norge. Vi ønsker de nye medlemmene velkommen! Bli kjent med de nye medlemmene her: 

 

OSO Energy 

 

I forbindelse med at OSO Energy ble medlem av Smartgridsenteret ble Kim Arild Tandberg, salgssjef i 

OSO Energy, intervjuet om deltagelsen i IDE-prosjektet og tanker om det videre samarbeidet. 

Intervjuet ble publisert på Smartgridsenterets hjemmeside.  

 

OSO Energy jobber for å utvikle «smarte» varmtvannsberedere som kan gi lavere strømpriser for 

forbrukerne og samtidig være med på å løse utfordringer i strømnettet. 

 

OSO Energy er et selskap i OSO Hotwater Group, en norskeid familiebedrift som produserer og selger 

varmtvannsberedere. OSO Energy jobber for å utnytte det iboende energipotensialet som finnes i 

varmtvannsberedere på en fleksibel og effektiv måte. 

 

Høsten 2021 ble OSO Energy medlem av Smartgridsenteret.  

Vi spurte Kim Arild Tandberg, salgssjef i OSO Energy, om hvordan deres varmtvannsberedere kan bidra 

til fleksibilitet i kraftnettet? 

 

– En varmtvannsbereder er i praksis et batteri, så det er klart det er spennende å se hvordan den kan 

bidra i energisystemet. Løsningene som OSO Energy utvikler kan gjøre at varmtvannsberedere bruker 

mest strøm på tidspunkter som er mer gunstige for både forbrukerne og strømnettet.  

 

Tandberg forklarer med dette eksempelet: 

 

– Strøm forbrukes i stor grad innen visse tidspunkter på dagen, og denne samtidigheten fører til økte 

strømkostnader. Mange dusjer for eksempel om morgenen, og varmtvannsberederen vil da straks gå i 

gang med å varme opp det kalde vannet som kommer inn. Dette betyr to ting: både at forbrukeren 

betaler for oppvarmingen med strøm som på det tidspunktet er dyr, og at strømnettet kan 

overbelastes. 
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– Vi jobber for å få på plass løsninger slik at varmtvannsberedere kan varme opp vann utenfor 

høyintensivperiodene. Dette vil bidra til lavere strømpriser for forbrukerne, og være med på å avlaste 

strømnettet i de samme periodene, sier Tandberg. 

 

OSOs kjernevirksomhet er og blir å levere varmtvann til forbrukerne, men Tandberg mener det er 

viktig å se på tilleggsmuligheter i produkt og leveranse. 

 

– Det er en økende grad av elektrifisering i 

samfunnet, og vi mener det er viktig at man 

gjør det man kan for at produktene man 

leverer ikke belaster strømnettet mer enn de 

må. Det er godt over to millioner 

varmtvannsberedere i Norge – det er enorme 

mengder lagret energi. Vi ser at vi kan utnytte 

potensialet i dem på en måte som er til gode 

både for forbrukerne og energisystemet. 

 

OSO Hotwater er et etablert navn i VVS-bransjen som produsent og selger av varmtvannsberedere, 

mens OSO Energy er opprettet for å rendyrke satsingen mot energimarkedet. Tandberg ser frem til 

mulighetene som medlemskapet i Smartgridsenteret gir. 

 

– For vår del handler dette om å forstå markedet bedre. Innen energifeltet vil vi få møte nye typer 

kunder og partnere som gjør at vi kan lære mye og utvikle produktet vårt til det bedre. 

 

Hvordan fikk dere høre om Smartgridsenteret? 

 

 – Vi har vært involvert i noen felles prosjekter, og det var gode og interessante samarbeid. Deretter 

fikk vi en invitasjon til å bli med, og for vår del var det en mulighet vi ikke kunne si nei til, sier 

Tandberg. 

 

  

 
Foto 1: Smarte varmtvannsberedere fra Oso Energy 

 

«Økt elektrifisering og samtidig energiforbruk er en samfunnsutfordring. I Smartgridsenteret kan vi 

både bidra med vår egen kunnskap, men også lære av andre som jobber med lignende 

problemstillinger innen energieffektivisering og smartere strømforbruk.» 
- Kim Arild Tandberg, OSO Energy 
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Sira-Kvina kraftselskap 

 

I forbindelse med at Sira-Kvina ble medlem av Smartgridsenteret ble Bjarne Tufte, daværende teknisk 

sjef i Sira-Kvina intervjuet om SmartKraft og tanker om det videre samarbeidet. Intervjuet ble publisert 

på Smartgridsenterets hjemmeside.  

 

Sira-Kvina kraftselskap vil få kraftverkene til å produsere enda mer når markedet krever det, men på 

en trygg måte. Bedre overvåking og preventivt vedlikehold skal gjøre det mulig. 

 

Sira-Kvina kraftselskap er et rent produksjonsselskap med sju vannkraftverk som utnytter vann fra 

vassdrag i Rogaland og Agder. Årsproduksjonen er på vel 6,5 TWh, tilsvarende fem prosent av Norges 

kraftproduksjon. Selskapet eier Norges mestproduserende vannkraftverk, Tonstad, som alene står for 

rundt 3 TWh årlig produksjon. 

 

Kraftselskapet med rundt hundre ansatte eies av Lyse Produksjon, Statkraft Energi, Skagerak Kraft og 

Agder Energi Produksjon. 

 

Maskinene i kraftverkene har en øvre grense for effekten som kraftselskapet kan ta ut, satt av 

leverandøren. Teknisk sjef Bjarne Tufte i Sira-Kvina kraftselskap sier at de vil kjøre hardere i perioder, 

men da må de vite at det skjer på en trygg måte. 

 

– Vi kan utnytte systemet bedre enn vi gjør i dag og få mer produksjon i perioder med stor 

etterspørsel, sier han.  

 

Mer vind og sol i kraftsystemet gjør at pris og etterspørsel varierer mye mer. Når det er natt og 

vindstille, leveres ikke kraft verken fra vind eller sol. Om sommeren kan i tillegg elvekraftverkene 

levere lite når det har vært tørt lenge. I slike perioder blir etterspørselen store etter vannkraft, og Sira-

Kvina kraftselskap står klar til å levere både i Norge og Europa. Spørsmålet er hvor mye operatørene 

kan presse kraftverkene. 

 

– Vi må ha et beslutningsgrunnlag for å kunne si noe om når og hvordan vi bør kjøre maskinene våre 

for at de skal holde. Vi har en stor aktivitet i kraftselskapet med å optimalisere drift og produksjon i de 

sju verkene, sier Tufte. 

 

Sira-Kvina kraftselskap har flere smartkraft-prosjekter i gang om vedlikehold, tilstandsovervåking og 

automatisering. En drivkraft er å kunne forutse en negativ utvikling i maskinene på et tidlig tidspunkt 

slik at de kan planlegge reparasjonen til tider da det er ventet lav etterspørsel. 

 

 En annen viktig drivkraft er HMS. Automatisering med fjernovervåking, bruk av sensorer og roboter, 

vil gjøre at folk ikke trenger å dra ut på kraftstasjonene for inspeksjoner. Kraftverkene ligger gjerne 

langt inne på fjellet. 
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– Å ta seg dit uten vinterbrøytet vei i dårlig vær er jo en HMS-risiko i seg selv. Vi ønsker å ha god nok 

informasjon til å kunne si hva som er galt når alarmen går, uten å måtte besøke stasjonen fysisk, sier 

Tufte. 

 

Kraftselskapet er med i Smartkraft-prosjektet som Smartgridsenteret koordinerer, der en rekke 

kraftprodusenter er med. Smartkraft-prosjektet er ikke finansiert ennå, men en beslutning er ventet 

om ikke så lenge. 

 

 Tufte ser paralleller mellom produsentenes Smartkraft-prosjekt og andre smartgrid-prosjekter som 

nettselskapene jobber med, slik som overvåking av nettet og innsamling av effektdata. 

 

 

Hvorfor bli medlem av Smartgridsenteret? 

 

– Vi ønsker å lære og få innsikt i hvordan nettselskapene tenker om hvordan de ser for seg drifting av 

smartere nett. Der kan det være noe vi kan hente for å drifte våre kraftstasjoner smartere. 

 

Hva kan dere tilføre Smartgridsenteret? 

 

– Som produsent har vi mye av de samme komponentene som nettselskapene enten det er kabler, 

transformatorer eller brytere. Vi håper andre kan ta i bruk våre løsninger, for eksempel i en 

transformatorstasjon. 

 

Hva forventer dere av Smartgridsenteret? 

– Vi håper Smartgridsenteret kan være en koordinerende instans og en møteplass der vi kan 

samhandle og utveksle informasjon. Et eksempel er rollen senteret har tatt i Smartkraft-prosjektet, 

med blant andre Statkraft, Skagerak, Glitre og oss. Smartgridsenterets største styrke er å være 

koordinerende instans og en link til tilsvarende prosjekt på nettsiden, sier Tufte. 

  

 
 

«Kraftprodusenter og nettselskaper har mange felles komponenter som 

transformatorer og brytere, og tankesettet rundt metodikken er ganske 

lik, sier Tufte som ser frem til å samarbeide med nettselskapene 

gjennom Smartgridsenteret.» 
- Bjarne Tufte, Sira-Kvina kraftselskap 
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Universitetet i Sørøst-Norge 

 

I forbindelse med at Universitetet i Sørøst-

Norge ble medlem av Smartgridsenteret ble 

Lasse Berntzen, dosent ved USN 

Handelshøyskolen, intervjuet. Intervjuet ble 

publisert på Smartgridsenterets hjemmeside.  

 

Et europeisk forskningsprosjekt førte 

Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-

Norge til Smartgridsenteret. Prosjektet ser på 

samspillet mellom aggregatorer, kunder og 

produsenter i smarte nett. USN bidrar med 

forskning på forretningsmodeller. 

 

Handelshøyskolen er et av fire fakulteter ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Det har rundt 220 

ansatte og rundt 5000 studenter fordelt på Borre, Bø, Drammen, Kongsberg og Ringerike. Dosent Lasse 

Bernzten og hans kolleger ved USN Handelshøyskolen har i mange år forsket på det digitale samfunn 

og smarte byer. Et av forskningsområdene er å se på forretningsmodeller for ulike bransjer. 

 

For et par år siden ble USN Handelshøyskolen spurt av universitetet ASE i Romania om de ville delta i 

et europeisk ERA-NET-prosjekt sammen med blant andre DTU i Danmark og KTH i Sverige. Det treårige 

prosjektet tar sikte på å optimalisere energibruk innenfor et avgrenset nett. 

 

Mens de andre partnerne utvikler tekniske løsninger, ser USN på hvordan forretningsmodeller i 

strømmarkedet har utviklet seg og kommer til å utvikle seg. En del av det norske bidraget også er å 

bruke blokkjeder i oppgjørsløsninger mellom produsenter, konsumenter og aggregatorer. 

 

Berntzen sier de snakket med en god del aktører i den norske energibransjen i forbindelse med 

prosjektet. 

 

USN fikk mye skryt fra prosjektpartnerne for bruken av blokkjeder. Blokkjeder har egenskaper som 

passer godt til en løsning som skal være distribuert, ettersporbar og transparent. 

 

– Men blokkjeder har nok vært «hypa» opp. I realiteten er ikke blokkjeder den mest optimale 

løsningen for å lage en oppgjørsløsning, sier Berntzen. 

 

Ulempen er at transaksjonskostnadene ved å legge noe i blokkjeden overstiger verdien på 

transaksjonen. Det går an å lage en privat blokkjede, men da må aggregatorene bygge og drive 

infrastrukturen selv. 

 

 
Foto 2: Universitetet i Sørøst-Norge 
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– Det kan godt være at en aggregator vil velge å bruke blokkjeder for å ha bedre kommunikasjon med 

kundene. Fordelen er at du da har et transparent system der kunden kan gå inn og se om de fikk 

belønningen som lå i avtalen, sier han. 

 

Forskning på nye forretningsmodeller er godt nytt for nettselskapene som ser etter hvordan de skal 

fylle rollen som aggregator, i konkurranse med nye aktører. 

 

– Det som skiller oss fra andre prøveprosjekter er nok algoritmene som aggregatoren bruker. DTU 

jobber med algoritmene. Vi bidrar med optimaliseringen av oppgjørsløsningen, sier Berntzen. 

 

I en forretningsmodell som USN ser på, kan en aggregator avtale med sine strømkunder om å få overta 

kontrollen over enkelte av kundens store strømbrukere; på visse betingelser. Aggregatoren kan for 

eksempel få styre varmtvannsberederen så sant temperaturen på vannet aldri går under 65 grader. 

Eller den kan få styre ladingen av elbilen så lenge bilen alltid er ferdig ladet klokken sju om morgenen. 

Kunden får også en liten belønning i kroner. 

 

I prosjektet «Multi-layer aggregator solutions to facilitate optimum demand response and grid 

flexibility», forkortet SMART-MLA, har forskerne laget en demonstrator og kjører simuleringer av bruk 

av blokkjeder i oppgjørsløsninger. Resultatene fra ERA-NET-prosjektet blir klart om et år. 

 

Hvorfor bli medlem av Smartgridsenteret? 

 

– Fordi vi ønsker mer kontakt med norske miljøer innenfor energifeltet.  Vi startet med smarte byer, 

og har etter hvert blitt mer opptatt av smart energibruk. En av tingene vi gjør nå er å se på nye 

forretningsmodeller. Tibber er et eksempel på en ny aktør som tar flere roller på en gang. Lede 

(tidligere Skagerak Nett) tester ut aggregatormodeller hos noen av sine kunder. 

 

Hva forventer dere av Smartgridsenteret? 

 

– Først og fremst kontaktnett, og muligheten til å snakke med andre om å få til prosjekter sammen, 

pluss oppdateringer om hva andre gjør. 

 

Hva kan dere tilføre Smartgridsenteret? 

 

 
 

«Og da dukket Smartgridsenteret opp. Med kontaktflaten som 

Smartgridsenteret har, så vi at medlemskap var midt i blinken for 

oss. Vi trenger å snakke med energibransjen.» 
- Lasse Berntzen, USN 
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– Vi er en forskningsinstitusjon og ønsker å bidra med vår kompetanse og kunnskaper. Vi ser på 

Smartgridsenteret som et spennende knutepunkt i det vi driver med og ser frem til å delta i det videre 

arbeidet, sier Berntzen. 

 

USN Handelshøyskolen jobber også med et annet smartgridprosjekt som dreier seg om å kombinere 

maskinvare og programvare for å posisjonere solcellepaneler dynamisk for å få ut mest mulig energi. 

 

Våre medlemmer i 2021 

I løpet av året mistet senteret to medlemmer, men fikk også tre nye slik at antallet medlemmer står 

seg. 

 

Tabell 1: Ved utgangen av året hadde senteret 49 medlemmer. 

ABB AS Agder Energi Nett AS Aidon Norge Arva AS 

BKK Nett AS Disruptive Technologies 

Research AS  

Elvia AS Energi Norge AS 

Enfo AS Epos Consulting AS eSmart Systems 

AS 

Glitre Energi Nett 

AS 

Glitre Energi Produksjon 

AS 

Greenbird Integration 

Technology AS 

Hafslund Eco AS Heimdall Power AS 

Intoto AS Istad Nett AS Kongsberg Digital 

AS 

Lede AS 

Linea AS Linja AS Lyse Elnett AS NODES AS 

Norges miljø- og 

biovitenskapelige 

Universitet 

Norges Teknisk-

Naturvitenskapelige 

Universitet 

Norgesnett AS Norsk 

Elektroteknisk 

Komite 

NTE Energi AS OSO Energy AS Pixii AS PQA 

Rejlers Norge AS SafeBase Siemens AS SINTEF Energi AS 

Sira-Kvina Kraftselskap DA Skagerak Kraft AS Smart Innovation 

Norway AS 

Smartgrid Services 

Cluster 

Statkraft AS Statnett SF Tensio TN AS Tensio TS AS 

Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i 

Sørøst-Norge 

Valider AS 

Volue AS    
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Styret 2021 

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

på 2 år. Årsmøtet ble avholdt digitalt 27. mai med 32 frammøtte medlemmer i tillegg til 

administrasjonen og representanter fra Thema Consulting til sak om ny strategi.   

 

Styrets sammensetning etter årsmøtet 2021: 

 

Mona Askmann – Styreleder  Direktør, Norgesnett AS 

Anders Granum   Fungerende FoU direktør Statnett SF 

Eilert Bjerkan    Vice President Business Transformation, Volue AS 

Frank Eliassen    Professor, Institutt for informatikk, UiO 

Håvard Grøtan Nilsen   Avdelingsleder – Prosess og Digitalisering, NTE AS 

Anngjerd Pleym   Instituttleder, NTNU IE fakultetet 

Ingvild Bakken    Direktør digitalisering, Hafslund Eco AS 

Kenneth Brandsås   Nettsjef, Tensio TN AS 

Kjetil Kleiva    Product Marketing Director, ABB AS 

Knut Samdal    Forskningssjef, SINTEF Energy AS 

Mona Tunestveit Skår   Driftsleder, BKK Nett AS 

Sigurd Kvistad    Avdelingsleder, Elvia AS 

Torbjørn Olsen   VP Operations & Maintenance, Statkraft AS 

Trond Lein    Seksjonsleder, Siemens AS 

Victoria Fearnley Landmark  Daglig leder, Enfo AS 

 

Observatører i styret: 

 

Bjørnar Fladen    Seniorrådgiver, NVE 

Khanh Tuan Le    Seniorrådgiver, Forskningsrådet 

Monica Berner   Seniorrådgiver, ENOVA 

 

Valgkomite 2022 (valgt på årsmøtet): 

 

Gerhard Eidså – leder   Daglig leder, Istad Nett 

Magnar Bjørk    Daglig leder, Epos Consulting 

Vebjørn Bakken   Leder for UiO Energi satsingen, Universitetet i Oslo 

 

Revisor og regnskapsfører: 

Arnt Magnar Forseth, avdelingsleder Tensio, er senterets revisor (valgt på årsmøtet).  

Regnskapshuset SMN fører det daglige regnskapet og setter opp årsregnskapet. 
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Senterets administrasjon 

Senteret har i 2021 vært ledet av Jun Elin Wiik. I tillegg er innovasjonsleder Christina Wolan, to 

fagansvarlige og to senterassistenter en del av driften. 

 

Kjell Sand hadde fagansvar for smarte nett i senteret fram til 1.11 da han gikk av med pensjon. 

Senteret ser etter en arvtager og er i dialog med NTNU om en ny fagansvarlig for smarte nett.  

 

Hans Ivar Skjelbred er faglig ansvarlig for senterets satsing på SmartKraft/digitalisering av vannkraften. 

Han er til daglig forsker innenfor vannkraftproduksjon ved SINTEF Energi. 

 

Senterassistenter har i 2021 vært Stian Jørgensen og Audun Hagland Bangsund (fra august 2021), 

begge studenter ved Energi og Miljø på NTNU. Tidligere studentassistent Synne Aasvestad Sandvik 

sluttet i mai. Senteret takker Synne for innsatsen.
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Engasjerte medlemmer i digitaliseringen av kraftsystemet 

Organsasjon Arbeidsområde 

Årsmøtet Prosjekter 
Kunnskaps- og 
erfaringsdeling 

Strategi-
prosess 
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ABB AS Nettselskap   x   x         x           x 

Agder Energi Nett AS Nettselskap       x x   x     x           

Aidon Norge Leverandør og tjenesteyter       x                   x x 

Arva AS Nettselskap                   x x x       

BKK Nett AS Nettselskap   x   x x   x     x     x x x 

Disruptive Technologies Research AS  Leverandør og tjenesteyter                               

Elvia AS Nettselskap   x   x x   x x x x   x   x x 

Energi Norge AS Interessorganisasjon/klynge       x   x       x   x   x x 

Enfo AS Leverandør og tjenesteyter   x   x       x   x   x       

Epos Consulting AS Leverandør og tjenesteyter x     x     x             x x 

eSmart Systems AS Leverandør og tjenesteyter       x       x   x       x x 

Glitre Energi Nett AS Nettselskap                   x       x x 

Glitre Energi Produksjon AS Kraftprodusent       x   x           x       

Greenbird Integration Technology AS Leverandør og tjenesteyter                           x   

Hafslund Eco AS Kraftprodusent   x   x       x         x   x 

Heimdall Power AS Leverandør og tjenesteyter                       x       

Intoto AS Leverandør og tjenesteyter                           x   

Istad Nett AS Nettselskap x                         x x 

Kongsberg Digital AS Leverandør og tjenesteyter                 x         x x 
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Lede AS Nettselskap         x   x x   x           

Linea AS Nettselskap                               

Linja AS Nettselskap       x             x x       

Lyse Elnett AS Nettselskap       x x             x       

NODES AS Leverandør og tjenesteyter       x                 x   x 

Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet Universitet       x                       

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Universitet   x   x x   x x   x   x x x x 

Norgesnett AS Nettselskap   x   x x   x x           x x 

Norsk Elektroteknisk Komite Standardisering                               

NTE Energi AS Kraftprodusent   x       x     x     x       

OSO Energy AS Leverandør og tjenesteyter             x     x           

Pixii AS Leverandør og tjenesteyter             x       x x   x   

Rejlers Norge AS Leverandør og tjenesteyter                               

SafeBase Leverandør og tjenesteyter       x                   x   

Siemens AS Leverandør og tjenesteyter   x                       x x 

SINTEF Energi AS Forskningsinstitutt   x   x x x x x x x x x x x x 

Sira-Kvina Kraftselskap DA Kraftprodusent       x   x           x       

Skagerak Energi AS Kraftprodusent           x   x       x     x 

Smart Innovation Norway AS Interessorganisasjon/klynge       x               x       

Smartgrid Services Cluster Interessorganisasjon/klynge               x               

Statkraft AS Kraftprodusent   x   x   x               x x 

Statnett SF Systemoperatør   x   x x     x x x x x   x   

Tensio TN AS Nettselskap   x x x x   x     x       x x 

Tensio TS AS Nettselskap       x     x                 

Universitetet i Oslo Universitet x x   x                   x x 

Universitetet i Stavanger Universitet                               

Universitetet i Sørøst-Norge Universitet       x       x       x   x   

Valider AS Leverandør og tjenesteyter                               

Volue AS Leverandør og tjenesteyter   x   x         x x   x     x 

PQA Leverandør og tjenesteyter             x             x   
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Smartgridsenterets strategi mot 2025 
Strategiprosessen 

Smartgridsenteret gjennomførte første halvår 2021 en strategiprosess som involverte medlemmene, 

styret og administrasjonen. Til å fasilitere arbeidet ble Thema Consulting Group valgt etter 

anbudsrunde. Styret nedsatte en arbeidsgruppe bestående av fem av senterets medlemmer som 

sammen med administrasjonen har jobbet tett med Thema gjennom hele prosessen.  

 

Ny omverdensanalyse som underlag for strategien 

Som en del av strategiprosessen ble det utarbeidet en omverdensanalyse for å identifisere viktige 

trender og utviklingstrekk i energisystemet i årene fremover. Funnene fra omverdensanalysen er brukt 

som underlag i utformingen av Smartgridsenterets strategi mot 2025. Analysen viser at energi- og 

kraftsystemet gjennomgår store endringer som følge av tre sentrale makrotrender; klima-, miljø- og 

energipolitikk, teknologiutvikling og digitalisering og økonomisk utvikling og omstilling. 

Omverdensanalysen peker på et behov for å tenke mer helhetlig rundt kraftsystemet i årene som 

kommer. Analysen identifiserer også følgende tverrgående områder hvor Smartgridsenteret kan 

vurdere økt aktivitet; markedsdesign, digitalisering og cybersikkerhet, fleksibilitet og balansering, 

sektorkobling og systemintegrasjon.  

 

Les hele omverdensanalysen her.  

 

Strategien er forankret hos medlemmene gjennom innspillsmøter 

Gjennom en rekke innspillsmøter har alle senterets medlemmer fått mulighet til å komme med innspill 

til omverdensanalysen og strategiarbeidet. Som en del av innspillsmøtene ble det gjennomført en 

spørreundersøkelse hvor medlemmene ga tilbakemelding på hvilke av senterets aktiviteter som skaper 

mest verdi for dem. Spørreundersøkelsen viser at de områdene medlemmene er mest opptatt av er 

nettverksbygging, informasjonsspredning, og lab-, test- og demoaktivitet.  

 

Som en del av prosessen er senterets visjon, mål og satsingsområder revidert 

Funn i omverdensanalysen, innspill fra medlemmene og diskusjoner i arbeidsgruppa indikerte et 

behov for en revisjon av Smartgridsenterets visjon, mål og satsingsområder. Etter en gjennomgang ble 

det bestemt å beholde den eksisterende visjonen, mens mål og satsingsområder ble oppdatert. Under 

hvert satsingsområde ble det også utformet strategiske prosjekter. Medlemmene har kommet med 

innspill og justeringer til de oppdaterte målene, satsingsområdene og strategiske prosjektene gjennom 

årsmøtet og to styremøter.  

 

I neste kapittel presenteres de oppdaterte målene, satsingsområdene og strategiske prosjektene som 

danner grunnlaget for Smartgridsenterets strategi mot 2025. 

  

https://smartgrids.no/omverdensanalyse/
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Samhandling for et bærekraftig, sikkert og kostnadseffektivt 
energisystem 

Figur 1 gir en oversikt over Smartgridsenterets visjon, mål og satsingsområder, som sammen definerer 

senterets strategi mot 2025. 

 
Figur 1: Smartgridsenterets visjon, mål og satsingsområder. 

 

Vi har valgt å beholde den eksisterende visjonsformuleringen  

Smartgridsenterets visjon står uforandret og er «Å skape en av Europas mest handlekraftige industri- 

og forskningsallianser som fremmer utvikling av et fleksibelt og intelligent elektrisk energisystem». 

Visjonen fungerer som rettesnor for alt arbeid som gjennomføres i regi av senteret.  Hvordan senteret 

skal jobbe for å realisere visjonen utdypes gjennom målene og satsingsområdene som presenteres 

videre i kapittelet.  

 

Bransjens foretrukne arena for samhandling 

Smartgridsenteret har som mål å være bransjens foretrukne arena for samhandling som bidrar til at 

framtidens kraftsystem blir bærekraftig, sikkert og kostnadseffektivt. Senteret skal samhandle om 

forskning, innovasjon og kunnskapsdeling som legger til rette for oppnåelsen av den overordnede 

visjonen og de to målene som presenteres under.   

 

Visjonen konkretiseres gjennom to overordnede mål 

Senteret skal arbeide for å realisere visjonen gjennom innsats rettet mot to overordnede mål som på 

hver sin måte bidrar til realiseringen av et fleksibelt og intelligent kraftsystem:  
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1. Smartgridsenteret skal bidra til en akselerert utvikling av teknologi, næringsliv og marked 

Gjennom sitt arbeid skal Smartgridsenteret bidra til raskere teknologiutvikling, samt utvikling av et 

velfungerende fremtidig næringsliv og marked. Denne teknologi- og markedsutviklingen skal bidra 

til at man i økt grad kan ta i bruk fleksible og digitale løsninger i fremtidens kraftsystem. 

 

2. Smartgridsenteret skal bidra til økt systemintegrasjon og digitalisering i energisystemet 

Digitalisering og standardisering av nye digitale løsninger vil være sentralt i arbeidet for økt 

systemintegrasjon. Samtidig vil skalering og kommersialisering av de nye løsningene være 

avgjørende for at de i økt grad blir tatt i bruk. Gjennom sitt arbeid skal Smartgridsenteret jobbe 

målrettet for at innføringen av nye løsninger og teknologier skal gå raskere og enklere enn i dag.  

 

Målene skal realiseres gjennom satsingsområdene forskning, innovasjon og kunnskapsdeling 

Smartgridsenterets medlemmer skal samhandle for å oppnå de to målene og bidra til utviklingen av et 

bærekraftig, sikkert og kostnadseffektivt kraftsystem gjennom innsats rettet mot de tre 

satsingsområdene forskning, innovasjon og kunnskapsdeling.  

 

Forskning 

Gjennom satsingsområdet forskning skal Smartgridsenterets medlemmer bidra til brobygging mellom 

ulike aktører med tilknytning til energi- og kraftsystemet. Det er identifisert tre strategiske prosjekter 

under satsingsområdet forskning: 

1. Initiere og delta i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter 

2. Identifisere og synliggjøre behov for FoU og forskningsinfrastruktur 

3. Videreutvikle arenaer for samhandling mellom forskningsmiljøene og andre aktører 

 

Innovasjon 

Det andre satsingsområdet er innovasjon. Gjennom fokus på innovasjon skal Smartgridsenterets 

medlemmer bidra til at flere teknologier og løsninger kan ta steget opp fra et forskningsstadium til å 

bli tatt i bruk og bidra til verdiskaping. Det er identifisert tre strategiske prosjekter under 

satsingsområdet innovasjon:   

1. Initiere og delta i pilot- og demoaktiviteter nasjonalt og internasjonalt 

2. Identifisere og synliggjøre behov for oppskalering av piloter til kommersielle løsninger 

3. Bidra til bruk av løsninger og standarder som sikrer interoperabilitet i kraftsystemet 
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Kunnskapsdeling 

Det tredje og siste satsingsområdet er kunnskapsdeling. Ved å fokusere på og arbeide aktivt med 

kunnskapsdeling skal Smartgridsenterets medlemmer bidra til nettverksbygging for et felles 

kompetanseløft, både på tvers av medlemsmassen og med andre aktører i bransjen. Det er identifisert 

fem strategiske prosjekter under satsingsområdet kunnskapsdeling:  

1. Etablere strategi for kommunikasjon og myndighetskontakt (høringsinstans) 

2. Videreutvikle Smartgridkonferansen og andre møteplasser for å identifisere forskningsbehov og 

dele resultater fra forskning og innovasjon 

3. Videreutvikle Demo Norge som nettverks- og kunnskapsdelingsplattform 

4. Holde oversikt over og spre kunnskap som posisjonerer senteret som Europas mest handlekraftige 

forsknings- og industriallianse 

5. Identifisere og synliggjøre kompetansebehov og utdanningstilbud 

 

Det kan bli behov for nye medlemmer for å realisere strategien 

Som en del av det løpende strategiarbeidet, vil Smartgridsenteret fortløpende vurdere om antall og 

type medlemsbedrifter er tilstrekkelig for å realisere visjonen og målene. Det kan bli aktuelt å invitere 

inn nye medlemsbedrifter fra ulike deler av bransjen for å sikre en helhetlig tankegang og nødvendig 

gjennomføringsevne. 

 

Strategien bidrar til realiseringen av FNs bærekraftsmål 

Smartgridsenteret arbeider for å oppnå et bærekraftig, sikkert og kostnadseffektivt kraftsystem. For å 

forstå hva senteret legger i begrepet bærekraftig kan strategien sees i sammenheng med FNs 17 

bærekraftsmål. Strategien bidrar direkte til oppnåelsen av følgende tre bærekraftsmål; 7 - ren energi 

til alle, 9 - industri, innovasjon og infrastruktur og 11 - ansvarlig forbruk og produksjon. Videre bidrar 

senteret og den nye strategien indirekte til et større antall mål. Smartgridsenteret vil arbeide videre 

med å relatere strategien til FNs bærekraftsmål i 2022.  

 

   
 
Figur 2: Smartgridsenterets strategi bidrar til å oppnå tre av FNs bærekraftsmål direkte. Strategien bidrar også indirekte til 

et større antall mål. 
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Brobygging mellom aktørene 
Forskning 

Smartgridsenterets medlemmer bidrar aktivt gjennom deltagelse i ulike aktiviteter til brobygging 

mellom forskning og næringsliv. Forskningen bidrar til videreutviklingen og forvaltningen av et 

bærekraftig, sikkert og kostnadseffektivt energisystem som effektivt kan håndtere uregulert og 

distribuert energiproduksjon, nye energi- og effektbruksmønstre og stadig større konsekvenser av økt 

digital sårbarhet. 

 

Forskning på smartgrids kanaliseres i stor grad gjennom forskningssenteret FME CINELDI hvor 

Smartgridsenteret er partner. Smartgridsenteret støtter også prosjekter som finansieres gjennom 

Forskningsrådets programmer som Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IP-N) og Kompetansebyggende 

prosjekt for næringslivet (KSP). Administrasjonen bidrar i søknadsprosessen med forslag til tema og 

konsortier og kan stille med prosjektledelse/koordinasjon ved behov. 

 

Smartgridsenteret deltok i 2021 i konsortier som søkte om midler fra Grønn plattform, Pilot-E og 

NordGrid (Nordisk energiforskning). Smartgridsenteret er etter dette blitt partner i Pilot-E FleksOps 

som ledes av Kongsberg Digital samt NordGrid REDISET (Resilient Digital Sustainable Energy Transition) 

som ledes av KTH.  

 

FME CINELDI 

FME CINELDI er et forskningssenter for miljøvennlig 

energi, og blant verdens største  

forskningsprosjekter på smartgrids. Forskningssenteret 

jobber for å utvikle fremtidens fleksible og robuste 

distribusjonsnett, på en kostnadseffektiv måte. 

Smartgridsentret er partner i FME CINELDI. 

Smartgridsentret er en brobygger i ulike fora i FME 

CINELDI, og samarbeider om webinarer, fagseminarer og 

piloter. 

 

FME CINELDI har pilotprosjekter som en integrert del av 

forskningsaktivitetene og som en viktig arena for involvering av CINELDI-partnere. Følgende fem 

områder er prioritert: Fremtidens digitale nettstasjon; Feilhåndtering og self-healing; Bruk av AMS og 

nettdata; Mikrogrid; samt Fleksibilitet anvendt for system-tjenester. Se mer informasjon om pilotene 

her. 

 

  

https://www.sintef.no/projectweb/cineldi/pilot-projects-in-cineldi/#/
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Nye nasjonalt finansierte FoU-prosjekter 

Smartgridsenteret søker å holde oppdatert oversikt over medlemmenes pågående FoU-prosjekter 

innen smartgrids på våre hjemmesider. Det er blitt sendt ut en forespørsel til medlemmene om nye 

prosjekter i 2021. Responsen har vært god og listen oppdateres fortløpende. Et stort antall prosjekter 

er startet opp i 2021 noe som understreker at det er mye som skjer innen FoU på smartgrids. Listen 

finnes her.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://smartgrids.no/fou/
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Fra forskning til verdiskaping 
 

Innovasjon 

Innenfor satsningsområdet innovasjon har Smartgridsenteret flere egne prosjekter og initiativer. 

Gjennom fokus på innovasjon bidrar medlemmene til at flere teknologier og løsninger kan ta steget 

opp fra et forskningsstadium til å bli tatt i bruk og bidra til verdiskaping. SmartKraft, IDE-prosjektet, 

Demo Norge og ikke minst utdeling av Innovasjonsprisen står sentralt i dette arbeidet. 

Administrasjonen er tungt involvert i alle disse, men er også invitert inn i eksterne prosjekter som 

Systemsmart Energibruk og +CityxChange.  

 

Digitalisering av vannkraften – SmartKraft  

SmartKraft er det nyeste initiativet til Smartgridsentret. SmartKraft er et bransjeforankret 

fyrtårnprosjekt for nye og digitale løsninger for drift‐ og tilstandsovervåkning hos norske 

vannkraftprodusenter. SmartKraft samler 5 innovative vannkraftprodusenter (Statkraft, Skagerak 

Energi, Sira-Kvina, NTE og Glitre Energi), Enova og Smartgridsenteret for pilotering av ny energi og 

klimateknologi. Prosjektet har et totalbudsjett på 33,8 mill. kr, og fikk tildeling av Enova midler med en 

støttesats på 40% av totalkostnaden. Prosjektet går over tre år med oppstart i juni 2021.   

 

Pilotene er knyttet til de utfordringer som kraftselskapene må jobbe med for å utnytte sine 

produksjonsressurser optimalt. Den primære målsettingen er å øke ressursutnyttelsen fra 

eksisterende vannkraftverk på en bærekraftig måte. Dette skal gjøres gjennom samarbeid og 

standardisering for bransjen.  

 

Pilotene i prosjektet er følgende:  

- Overvåkning av kraftverk med lavkost IR-sensorteknologi og maskinlæring  

- Digital tvilling for produksjonsoptimalisering  

- Tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold for turbin, generator og transformator 

- Kartlegging av normaltilstand til bruk for anomalideteksjon i prediktivt vedlikehold 

- Optimalt pålitelighetsbasert vedlikehold 
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Pilotene knyttes sammen av tekniske gruppene 

som ser på:  

- Innovative sensorer for overvåkning 

vannkraftverk 

- Kjernekomponenter og deling av data 

- Arkitektur 

- Kost/nytte vurderinger 

 

Siste halvdel av 2021 gikk med til å komme i gang 

med prosjektet. Alle arbeidspakkene og piloter fikk 

dedikerte medlemmer og er nå i full gang. 

Smartgridsentret har rollen som prosjektleder. 

 

Intelligent distribusjon av elektrisitet 

Intelligent Distribusjon av Elektrisitet (IDE) er et storskala demonstrasjonsprosjekt del-finansiert av 

ENOVA. Målet med prosjektet er å demonstrere nye teknologier og digitale løsninger i stor skala, 

verifisere hvordan de fungerer, og estimere nytteverdi ved full skalering til distribusjonsnettet i hele 

Norge.  

 

Følgende løsninger skal demonstreres: 

1. Demonstrasjon av automatisk spenningsregulering for fordelingstransformatorer 

2. Demonstrasjon av nett-batterier, fjernstyrte effektbrytere og styringssystem i områder med svakt 

nett 

3. Demonstrasjon av nett-batterier, smarte varmtvannsberedere og bilaterale avtaler for 

forbrukerfleksibilitet 

4. Demonstrasjon av avansert løsning for selvhelende nett 

 

 
 

Prosjektet startet opp i 2019 og samler seks nettselskaper, Elvia, BKK Nett, Tensio, Norgesnett, Lede, 

og Agder Energi Nett, til en felles utvikling av smartgridteknologi. Samlet sett overføres 49 % (over 40 

TWh) av all energi i distribusjonsnettet i Norge gjennom disse nettselskapene. I tillegg deltar Epos 

Consulting, NTNU og Smartgridsenteret. Smartgridsenteret er ansvarlig for prosjektet ovenfor Enova 

og innehar rollen som prosjektleder. 

 

Det er god framdrift i prosjektet, og alt utstyr er installert. Demonstrasjonene står nå og samler data, 

og prosjektet har fått en del interessante, foreløpige resultater i løpet av året. Vi ser at samarbeid, 

åpenhet og deling av data mellom selskapene er avgjørende for å utvikle smartgridteknologiene og for 

å kunne ta disse i bruk. Et av hovedfunnene i IDE så langt er at det er lett å kjøpe en teknologi, det er 

 
Foto 3: Tonstad Maskinsal hos Sira Kvina kraftselskap 

som er en av medlemmene i prosjektet. 

 

 

https://ide-smartgrids.no/
https://ide-smartgrids.no/
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enkelt å installere den ute i felt, men systemintegrasjon er ikke enkelt. Dette har vi skrevet en 

fagartikkel om som ble publisert i Energiteknikk, 07 2021, se kapittel om systemintegrasjon.  

 

IDE prosjektet har også i år fått mye medieomtale. Piloten om smarte varmtvannsberedere er tatt med 

som eksempel i Meld. St. 36 (2020–2021), Energi til arbeid, som kom i Q2 2021. Den er også promotert 

gjennom pressemeldinger og webinarer, og fikk en egen sesjon under Smartgridkonferansen 2021. Til 

Smartgridkonferansen ble det laget en prosjektfilm som ble vist frem på konferansen. I tillegg ble 

Tensios demonstrasjon av nett batterier, fjernstyrte effektbrytere og styringssystem med svake nett 

presentert, samt at OSO Hotwater hadde et innlegg om de smarte varmtvannsberederne som er en 

del av Elvias demonstrasjon.  

 

Det har spesielt vært stort fokus på 

demonstrasjonen med smarte 

varmtvannsberederne i media. Her har Elvia 

sammen med OSO utviklet en liten styringsenhet 

som overvåker tilstanden i det lokale 

strømnettet. Etter hvert lærer den seg hvordan 

variasjonene i strømnettet fungerer, og å utsette 

eller fremskynde oppvarmingen ved behov. 

Berederen gir varmt vann som en vanlig 

varmtvannsbereder, men for interesserte kunder 

finnes det også en tilhørende app hvor man kan se hvor mange dusjer man har igjen. 

 

Dataene som så langt er hentet inn ser lovende ut. Varmtvannsberederen vil alltid prioritere kundens 

behov for varmt vann, men i demoen får Elvia benytte den overskuddsfleksibiliteten kunden ikke har 

bruk for. En positiv effekt av dette er at en forbedring av kapasiteten i lavspenningsnettet vil redusere 

nettleien til kundene. 

 

 

  

bookmark://_Elektrifisering_krever_samhandling/
https://ide-smartgrids.no/video/429/
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Innovasjonsprisen gikk til Statnett 

Innovasjonsprisen er Smartgridsenterets årlige tildeling for å gi 

anerkjennelse til norske smartgrid-prosjekter, -programmer og 

tilknyttede aktiviteter. Prisen ble delt ut på den årlige, 

nasjonale Smartgridkonferansen 15.-16. september.  

 

Temaet for Innovasjonsprisen 2021 var: «Foregangsprosjekter 

i Norge som bidrar til økt elektrifisering og et digitalt 

kraftsystem enten gjennom å tilføre fleksibilitet (forbruk, 

produksjon, lagring og nye markedsmodeller), 

energieffektivisering og sektorkobling på en kostnadseffektiv 

måte som tar hensyn til både sluttbruker og samfunnet.» 

 

Utvelgelsen ble gjennomført av en jury bestående 

av et ekspertpanel som representerer 

fagområdene innenfor senterets arbeid. 

 

Prisen, som ble delt ut for fjerde gang, gikk til 

Statnetts Fleksibilitetsprosjekter eFleks og iFleks, 

fulgt av Ren Røros-prosjektet Gullmøkka og 

Effektpilot av Ringerikskraft Nett på andre og 

tredjeplass. Kandidatene ble hedret med diplom 

og fortjent publisitet i media.  

 

 

Sonja Berlijn KTH 

Pål-Christian Olsen Enfo 

Tor Krog Siemens 

Børre Sivertsvoll Trønder Energi 

Geir Mathisen NTNU 

Richard Schytte Volue 

Jane Berit Solvi Skagerak Kraft 

Hanne Sæle Sintef 

Tabell 2  Juryen for innovasjonsprisen 2021 ble ledet av Sonja 

Berlijn 

 

«iFleks og eFleks skårer høyt på tema, innovasjonsgrad 

og overførbarhet og adresserer et markedsperspektiv 

hvor ulike type forbrukere er inkludert. Både 

resultatene og hvordan disse kan utnyttes videre står 

sterkt i juryens vurdering» 
- Sonja Berlijn, Professor ved KTH og juryleder. 
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I iFleks-prosjektet forsøker Statnett å finne ut om 

strømpriser som varierer gjennom døgnet får 

husholdninger og næringsbygg til å redusere 

forbruket sitt i topplastperiodene. 

 

Gjennom eFleks-prosjektet tester Statnett elbiler 

og store bygg til balanse i nettet på Østlandet. 

 

 

 

 

 

Ny prosess for Innovasjonsprisen 2022 

I 2021 og tidligere år har juryen fastsatt tema for prisen. Ved evaluering av prosessen ønsket juryen i 

større grad å involvere styret i Smartgridsenteret, da det er styret, på vegne av senterets interesser 

som ønsker å oppnå noe med prisen. 

 

Prosessen for valg av tema ble derfor endret til følgende: 

1. Juryen utarbeider et forslag til tema. 

2. Styret gjør eventuelle endringer/omformuleringer og godkjenner tema. 

 

Når juryen får tilsendt godkjent tema, vil det blir gjennomført endringer av vurderingskriteriene.  

 

Systemsmart Energibruk 

Systemsmart Energibruk er et samarbeidsprosjekt for smartere bruk av energi. Smartgridsentret er 

med som samarbeidspartner i prosjektet som ledes av ZERO.  

 

Prosjektet ser på en helhetlig tilnærming til planlegging og gjennomføring av energitiltak, hvordan de 

ulike energisystemene spiller sammen, og hvordan de vil gagne både den enkelte forbruker og 

samfunnet som helhet ved å unngå overinvesteringer i nettkapasitet og produksjonskapasitet som 

betales av fellesskapet. 

 

Prosjektet går til sommeren 2022. 

 

National Advisory Team +CityxChange 

Smartgridsenteret v/Grete Coldevin ble i 2019 invitert til å sitte i National Advisory Team (NAT) for 

Horizon 2020 Smart Cities and Communities prosjekt +CityxChange. Denne rollen har ny senterleder 

Jun Elin Wiik overtatt fra 2021. Prosjektet varer til 2023 og det ble avholdt ett møte med denne gruppa 

i 2021.  

 

 
Foto 4:  Finalistene til Innovasjonsprisen 2021. Fra 

venstre: Arnt Solli, Ren Rørs, Morten Sjaamo, 

Ringerikskraft, Anne Sofie Risnes, Statnett og Matthias 

Hoffmann, Statnett. 
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I prosjektet har Trondheim status som såkalt Fyrtårnsby, og skal i prosjektperioden bli en europeisk 

foregangsby på smarte og bærekraftige løsninger innenfor integrerte, fornybare energisystemer og 

fornybar energi, grønn mobilitet, grønn næringsutvikling og nye forretningskonsept og -modeller, 

innbyggerinvolvering og åpen innovasjon.  

 

Prosjektet har undersøkt hvordan lokale energisamfunn kan kobles sammen og utviklet blant annet 

løsninger for lokalt energimarked i samarbeid med Volue og Trønderenergi.  
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Nettverksbygging for felles kompetanseløft 

Kunnskapsdeling 

Det tredje og siste satsingsområdet er kunnskapsdeling. Kunnskapsdeling er en viktig del av 

Smartgridsenterets arbeid og et område hvor administrasjonen legger ned mye ressurser. 

Smartgridsenterets medlemmer bidrar gjennom deltagelse i ulike aktiviteter til et felles 

kompetanseløft, både på tvers av Smartgridsenterets medlemmer og med andre aktører i bransjen. 

 

Deltagelse på sosiale media – LinkedIn 

I løpet av året har administrasjonen jobbet strategisk med å få opp følger antallet på 

Smartgridsenterets profil på LinkedIn. LinkedIn brukes i økende grad som en 

informasjonsdelingsplattform. Smartgridsenteret fikk ca. 500 nye følgere i 2021 og er per 31.12 oppe i 

ca. 1000. Informasjon vi deler på LinkedIn har dermed et stort nedslagsfelt som vi håper å kunne øke 

ytterligere i 2022.  

 

Invitasjoner 

Administrasjonen ble invitert av Business Sweden til å lede en paneldebatt om smartgrids i deres 

Nordic Energy Talks og av Energi Norge og det svenske Energiforsk til å delta i deres felles forum for å 

snakke om Smartkraft og oppdatering av tilstandshåndbøkene. I september laget Energi Norge en 

rekke forskningsfilmer hvor administrasjonen ble med for å lage en film om SmartKraft og prediktivt 

vedlikehold ved Byafossen kraftverk hos NTE.  

 

Strategiske prosjekter 

Under følger en oversikt over de ulike strategiske prosjektene før en oppsummering av hvordan vi har 

jobbet med dem i løpet av året.  

1. Etablere strategi for kommunikasjon og myndighetskontakt (høringsinstans) 

a. Innspill til strømnettutvalget 

2. Videreutvikle Smartgridkonferansen og andre møteplasser for å identifisere forskningsbehov og 

dele resultater fra forskning og innovasjon 

a. Smartgridkonferansen 

b. Fagseminarer 

c. Webinarer 

3. Videreutvikle Demo Norge som nettverks- og kunnskapsdelingsplattform 

a. Status Demo Norge 

4. Holde oversikt over og spre kunnskap som posisjonerer senteret som Europas mest handlekraftige 

forsknings- og industriallianse 

a. Fagartikkel om systemintegrasjon 

5. Identifisere og synliggjøre kompetansebehov og utdanningstilbud 

a. Smartgrid-dagen 

ompetansebehov og utdanningstilbud 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0pgZiIE9DbI
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Myndighetskontakt - Innspill til strømnettutvalget 

Smartgridsenteret ved styreleder Mona Askmann og senterdirektør Jun Elin Wiik deltok på 

Strømnettutvalgets åpne dag i november og styret fulgte opp med et skriftlig innspill i desember. I 

innspillet løftet vi fram tre punkter: Det første er at det må lages en helhetlig strategi for 

energisystemets utvikling mot 2050, det andre at vi må finne løsninger for å utnytte eksisterende nett 

bedre gjennom fleksibilitetsløsninger både på forbruk- og produksjonssiden, og det tredje at NVEs FoU 

-ordning må videreutvikles for å sikre en svært nødvendig økning i omstillings- og innovasjonstakt. 

 

Les hele innspillet her.  

 

Elektrifisering krever samhandling – innovasjonstakten må økes! 

Den 15.-16. september møttes over 200 representanter fra bransjen fysisk på Gardermoen for å 

diskutere innovasjon og samhandling. For det var nettopp det som var teamet for 

Smartgridkonferansen 2021, «Elektrifisering krever samhandling – innovasjonstakten må økes!».  

 

Smartgridkonferansen er en nasjonal arena hvor nettbransjen, IKT-næringen, FoU, demo-aktører og 

myndigheter møtes. Pionerer og pådrivere innenfor smartgrids fra industri, myndigheter og forskning 

holdt innlegg på konferansen. Den årlige konferansen, arrangert av Smartgridsenteret og Energi 

Norge, var endelig tilbake som et fysisk arrangement etter fjorårets digitale gjennomføring. Flere av 

senterets medlemmer deltok i programkomiteen, mens andre fikk taletid.  

 

IDE-prosjektet fikk en hel sesjon hvor prosjektet og 

enkelte demonstrasjoner ble presentert.  

 

Senterleder Jun Elin Wiik holdt innlegg på 

konferansens første dag om Det overordnede bildet 

for bransjens aktiviteter for innovasjon. Hun var også 

konferansier på dag 2 og fikk æren av å dele ut 

innovasjonsprisen.  

 

 

  

 
 

https://smartgrids.no/wp-content/uploads/sites/4/2021/12/Innspill-til-Str%C3%B8mnettutvalget-20122021.pdf
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Fleksibilitet i distribusjonsnettet – fagseminar i samarbeid med FME 
CINELDI 

Tirsdag 20. april arrangerte Smartgridsenteret fagseminar i samarbeid med FME CINELDI for å 

diskutere og se nærmere på fleksibilitetsløsninger. Opptak og presentasjoner er tilgjengelig her. 

 

Elektrifisering av samfunnet fører til mer 

fornybar og variabel kraftproduksjon, økt 

forbruk, flere tilkoblinger og mer variable 

laster samtidig som effekttopper er en 

økende utfordring. Dette har tradisjonelt 

sett vært løst ved hjelp av nettutbygging. 

Utbygging er en kostbar løsning for 

utfordringer som opptrer i korte perioder 

av gangen. En mer kosteffektiv løsning 

kan være å gjøre nettet mer fleksibelt. 

Hvilke løsninger og teknologier forskes 

det på i dag, finnes det uutforskede 

muligheter vi bør se nærmere på, og er 

egentlig fleksibilitet alltid et godt 

alternativ til nettutbygging? 

 

 

 

  

 

 
 

 

http://smartgrids.no/145-deltakere-samlet-for-a-hore-om-fleksibilitet-i-distribusjonsnettet/
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Cybersikkerhet i kraftsektoren - fagseminar 

Onsdag 3. november samlet rundt 100 deltagere fra kraft-, nett-, teknologi- og IT-bedrifter seg på 

Gardemoen for kunnskapsdeling og diskusjon om det siste innen cybersikkerhet i kraftsektoren. 

Deltagerne fikk innsikt i cybersikkerhet fra mange ulike perspektiver. Blant annet fortalte Volue om 

hvordan det ser ut fra innsiden av et alvorlig cyberangrep, forskere fra SINTEF og IFE delte av det siste 

fra forskningsfronten og flere teknologiselskaper snakket om hvordan de jobber med sikkerhet i sine 

løsninger. 

 

Under gjengir vi en artikkel som ble publisert på Smartgridsenterets nettsider i etterkant av 

fagseminaret.  

 

Trusselbildet – tredjepartsangrepene er tiltagende 

Skal man kunne ta cybersikkerhet på alvor er det viktig å kjenne til de teknologiske mulighetene for 

forsvar, men det er like viktig å kjenne til trusselbildet. KraftCERT er sammen med NVE og flere 

bransjeaktører sektorresponsmiljøet for kraftbransjen og CEO Margrete Raaum ga deltagerne en 

oppdatering på trusselbildet i dag: 

– Trusselbildet og usikkerhetene i kraftsystemet er stabilt økende og mer avansert. Spesielt på 

trusselsiden vil man kunne si at tredjepartsangrepene er det mest alvorlige akkurat nå, og det er 

tiltagende. Det ser ut som at det kommer til å bli en standard angrepsmetode. 

 

Hva må aktørene i kraftbransjen gjøre for å stå imot disse truslene? – Jeg tror man må stå sammen for 

å kunne forså hva slags krav man stiller. For med leverandører og tredjepart kan det være velvilje og 

vanskelig å etterprøve det de sier. Står man sammen om å etterprøve mekanismer og stille krav, så 

tror jeg det er et viktig tiltak. 

 

 

 

"Et digitalisert og sikkert kraftnett er en avgjørende 

forutsetning for omleggingen til lavutslippssamfunnet, blant 

annet gjennom elektrifiseringen. 

Digitalisering gir oss fantastiske muligheter for effektivisering 

og verdiskaping, men også nye utfordringer knyttet til 

cybersikkerhet og sårbarhet. 

Relevant forskning og innovasjon, målrettet samarbeid og 

deling av kunnskap er nødvendig for å møte disse 

utfordringene." 
-Khanh Tuan Le, Fagansvarlig energisystem Forskningsrådet 
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Cybersikkerhet er høyt på agendaen hos toppledere 

Det er ikke uten grunn at nettopp cybersikkerhet var tema når Smartgridsenteret skulle avholde sitt 

årlige fagseminar. 

 

Som Eldar Lillevik, Partner og ansvar for cybersikkerhet i PwC påpekte i sitt foredrag, har 

cybersikkerhet raskt klatret helt øverst på agendaen i styrerommene rundt omkring i både Norge og 

verden. 

 

– Vi i PwC gjør en global undersøkelse hvert år hvor vi spør 1000 toppleder «hva er du mest bekymret 

for?». Der har cybersikkerhet krabbet oppover. For et par år siden var det på femteplass, i fjor var det 

på fjerdeplass, nå er det på andreplass globalt og førsteplass i Norge. Norske ledere som svarte på 

denne undersøkelsen, var mer redd for cybersikkerhet enn pandemien! 

 

Samarbeid og kunnskapsdeling er nøkkelen til bedre teknologiutvikling 

Åpenhet, samarbeid og deling av resultater blir av flere talere trukket frem som viktig for å både lykkes 

med teknologiutvikling og cybersikkerheten i de teknologiene. 

 

– Det å ha dager som dette, hvor bransjen kan møtes og diskutere løsninger i fellesskap er helt 

fantastiske, og det er akkurat det vi trenger. Kjempeinnsats fra Smartgridsenteret for at dere har satt i 

gang den dagen her. Vi trenger de felles løsningene. Alt som ble diskutert der inne, det er ting som 

gjelder for alle nettselskap, alle kraftprodusenter og alle leverandører. 

 

– Å ha et felles forum å diskutere dette i, er 

kjempeviktig så vi ikke blir sittende på hver vår 

lille tue og prøve å utvikle ulike løsninger hver 

for oss. Det kommer ikke til å gå. Vi må utvikle 

bransjen som helhet. Det sier Magnus Helgeby, 

produktansvarlig i teknologiselskapet Heimdall 

Power. 

 

Stein Petter Agersborg fra Volue er også tydelig 

på at deling og samarbeid er viktig, men det kan 

ikke gå på bekostning av cybersikkerheten. 

 

– Det å tenke at vi skal dele informasjon på en ny måte tror jeg er nøkkelen til å skape nok innovasjon 

og at vi klarer å få til et grønt skifte. Så er det et ankerpunkt: Hvor mye informasjon kan du dele og 

fortsatt ha det trygt og godt? Jeg tror vi må ha en balanse der. Vi kan ikke ha et regelverk som gjør at 

informasjonsdeling ikke er mulig. Samtidig skal vi jo sikre at vi leverer på det viktigste, nemlig 

forsyningssikkerhet. 

 

 
Foto 5: Stein Petter Agersborg, Product Director Power Grid, 

Volue, delte refleksjoner fra innsiden av et cyberangrep.  
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Digitaliseringen og forsyningssikkerhet må sees i sammenheng 

Jun Elin Wiik, direktør Smartgridsenteret sier at forskning på cybersikkerhet fremover krever tilgang til 

laboratorier som f.eks. The National Smart Grid Laboratory. 

 

– Mange viktige aspekter ved cybersikkerhet, fra styrerommet til utvikling av nye teknologiske 

løsninger, ble belyst på fagseminaret, sier Jun Elin Wiik, direktør i Smartgridsenteret. 

– Men et aspekt vi ikke må glemme er hvordan cybersikkerhet og forsyningssikkerhet henger sammen. 

Dette synes jeg Gerd Kjølle, leder for forskningssenteret CINELDI, snakket veldig godt om i sitt innlegg. 

Hun sa at for å lykkes med digitaliseringen og samtidig oppnå et kostnadseffektivt og sikkert 

kraftsystem må vi forstå hvordan digitaliseringen påvirker forsyningssikkerheten. 

 

Forskning på integrasjon av IT-, OT- og 5G-tjenester med menneskelige og organisatoriske aspekter og 

dataanalyse-teknikker vil blir avgjørende suksessfaktorer for et cybersikkert kraftsystem. 

 

– Mye av forskningen vi trenger fremover krever tilgang til laboratorier og simulatorer, fortsetter Wiik. 

 

– I Norge har vi god laboratorieinfrastruktur. For eksempel har SINTEF og NTNU National Smart Grid 

Laboratorium hvor de blant annet tester mulige angrep på 5G IoT. Samtidig vet vi at cyberangrepene 

stadig blir mer sofistikerte, og skal vi kunne gjøre all forskningen vi trenger for å forsvare oss mot 

målrettede angrep på kraftsystemet og opprettholde forsyningssikkerheten i årene fremover trenger 

også denne labben mer utstyr. Derfor er det svært gledelig at SINTEF og NTNU har søkt om midler for å 

videreutvikle labben. Jeg krysser fingrene for at de får midlene! 

 

Avslutningsvis peker Wiik på et aspekt ved cybersikkerhet som IFEs Bjørn Axel Gran dro frem i sitt 

innlegg. – Det holder ikke bare med teknologiske løsninger som er gode på papiret. Både teknologien, 

menneskene og organisasjonen må være forberedt på mulige angrep. Derfor har IFE testfasiliteter for 

å øve på å være utsatt for cyberangrep. 
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Webinarer 

Siste torsdag hver måned klokken 11:00-11:40 har det blitt avholdt webinarer med innhold fra 

pågående utviklingsprosjekter hos ulike medlemmer og assosierte partnere. Nytt av året er at 

webinarene består av to foredrag etterfulgt av spørsmål og diskusjon. 

 

Formålet med det nye formatet var å gjøre dem mer publikumsvennlig gjennom å skape samhandling 

og diskusjon mellom deltakere og foredragsholdere. Webinarene har vært aktivt promotert gjennom 

senterets LinkedIn-profil, hvor senteret har bemerket seg i økt grad gjennom 2021. Invitasjoner har 

også blitt sendt ut som normalt gjennom senterets nyhetsbrev for webinarer. Video-opptak av 

presentasjonene tilgjengeliggjøres i etterkant via senterets nettside og Youtube-kanal. 

 

Aktiv promotering på flere plattformer, tilgjengelighet og nytt format har vist økt oppslutning for 

webinarserien i 2021. 

 

Figur 3: Antall visninger av webinarserien i 2020 og 2021. 

 

Antall webinarer: 

10 
 

Abonnenter: 

253 

 

  

913

274

259

Webinar
deltakere

YouTube
visninger

2021

2020

463

https://smartgrids.no/aktiviteter/
https://www.youtube.com/channel/UCas9ksRO88NyyTUV7NsuDow
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Ti webinarer i 2021 
 

 

Fleksibilitet, nettbatterier og smarte varmtvannsberedere 
Alf Inge Tunheim, Elvia 
Bjørn Sloth, Enfo 

 

Forslag til ny nettleiemodell og nettleiepiloten 10 000 kunder 
Bjørnar Fladen, NVE 
Kjersti Vøllestad, Elvia 

 

Hvordan bli et kostnadseffektivt helelektrisk samfunn? 
Mona Askmann, Norgesnett 
Mattias Harrysson, Entelios 

 

Innovasjons for et digitalt kraftsystem 
Gavin Bell, Optimeering 
Sonja Berlijn, KTH 

 

Havvind – en mulighet for industri- og energinasjonen Norge 
Arne Eik, Equinor 
Arne Lie-Rasmussen, Hafslund Eco 
John Tande, FME NorthWind 

 

Tidlig varsling av hendelser i kraftsystemet ved bruk av stordataanalyse 
Christian Andre Andresen, Sintef Energi 
Hallvar Haugdal, NTNU 

 

Digitalisering av vannkraften 
Hans Ivar Skjelbred, Sintef Energi 
Kristian Nymoen, Skagerak energi 

 

Smart datafangst av kraftnett 
Jon Ander Krokann, Tensio 
Jostein Andreassen, eSmart Systems 

 

Organisatoriske endringer i digital transformasjon 
Stig Simonsen, Lede 
Ingvild Bakken, Hafslund Eco 

 

Barrierer for å ta i bruk ny teknologi 

Lasse Berntzen, USN 
Thomas Brekk, USN 
Marius Rhode Johannessen, USN 

 

 

https://youtu.be/Btw-IsMqq8c
https://youtu.be/ijwaxMcOOG8
https://www.youtube.com/watch?v=ZdtEBNmBS3M
https://youtu.be/ArcAD4RGwd0
https://www.youtube.com/watch?v=jcjDt1J-b18
https://www.youtube.com/watch?v=YzQ_9Pj17Ig
https://www.youtube.com/watch?v=6Q0JPQRVDpQ
https://youtu.be/L7gUEM-YYuo
https://youtu.be/HNuiqORV9RE
https://www.youtube.com/watch?v=_x1Miyw-GEg
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Demo Norge 

Demo Norge har vært en samlebetegnelse for demoene i energiselskapene og lab-fasilitetene hos 

forskingsinstitusjonene. Demo Norge er også tenkt som et utstillingsvindu og en testarena for 

leverandørindustrien for styrket konkurransekraft i det nasjonale og globale smartgridmarkedet. 

  

Gjennom strategiprosessen Smartgridsentret gjennomførte i 2021, ble dagens modell for Demo Norge 

diskutert. Innspill fra medlemmene viser et behov for en utvikling av Demo Norge som baserer seg på 

helheten i kraftsystemet og som gjenspeiler medlemsmassen til Smartgridsentret. Videreutvikling av 

Demo Norge er tatt med som et av de strategiske prosjektene Smartgridsentret skal jobbe videre med 

i 2022 og framover (se Figur 1).   

 

Systemintegrasjon 

En av utfordringene som IDE-prosjektet har identifisert er at systemintegrasjon er nøkkelen til å få 

maksimalt utbytte av digitalisering av kraftnettet. Trenden er at systemer og teknologier som 

opprinnelig var designet for å driftes hver for seg, nå kan kobles sammen og danne synergier. Grunnen 

er enkel: hvis styringen av systemene i kraftnettet kobles sammen får vi mer ut av dem enn om de 

opererer uavhengig av hverandre. Denne sammenkoblingen av systemer er det vi kaller 

systemintegrasjon. 

 

For å spre kunnskap om dette tema skrev 

innovasjonsleder Christina Wolan en fagartikkel for 

Energiteknikk (Energiteknikk 07 2021) hvor hun 

utfordrer bransjen til å ta systemintegrasjon et skritt 

videre ved å gå sammen om et nytt fyrtårnprosjekt som 

utvikler enkle, sikre og åpne "plug-and-integrate" 

løsninger som kan passe de fleste teknologier. 

 

Les hele artikkelen her. 

 

 
 

Hvor IKT og elkraft møtes – 
Smartgrid-dagen 

Smartgrid-dagen er senterets årlige fagdag for studenter ved NTNU. Formålet med arrangementet er å 

motivere studentene til å bli interessert i utviklingen av en smartere kraftsektor, samt å vise til 

mulighetene og den faglige bredden dette innebærer. 

 

http://smartgrids.no/hvorfor-er-systemintegrasjon-nodvendig/
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Arrangementet gjennomføres ved semesterstart i 

samarbeid med Statnett. I 2021 ble det gjennomført 

digitalt med 120 deltakende studenter. I løpet av 

dagen fikk de blant annet høre om droner, 

leveringspålitelighet, nettbatterier, distribuert 

energiproduksjon, fleksibilitet og maskinlæring. En 

oppsummering av arrangementet finnes på 

Smartgridsenteret hjemmeside. 

 

 
Figur 4: Antall deltakere fra ulike studieretninger. 

Kompetansebehov og utdanningstilbud 

Universitetene utdanner PhD og masterstudenter med kompetanse innenfor smartgrids. Dette er 

kompetanse som er svært etterspurt, og spesielt etterspurt er flerfaglig kompetanse innen elkraft og 

IKT. 

 

Innen smartgrid-området har NTNU og SINTEF den største forsknings- og undervisningskapasiteten i 

Norge (og Norden), inkludert laboratorier. Et grovt anslag er at det ved SINTEF Energi og ved Fakultet 

for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) ved NTNU er mer enn 100 heltidsforskere innen 

smartgrid (forskere ved SINTEF, vitenskapelig ansatte ved NTNU) med en tilhørende stor 

kandidatproduksjon, som omtalt under. Det finnes flere sentre som bidrar og der NTNU og SINTEF 

deltar: FME-ene ZEN, CINELDI, HydroCen og SFI NORCICS bidrar alle med utdanning av smartgrid-

kandidater. For eksempel hadde FME CINELDI 20 PhD-kandidater, 6 postdoktorer og 31 kandidater 

som fullførte sin masteroppgave i 2021. 

Elektroingeniør (BSc)
12

Elkraft (PhD) 1

Energi og miljø (MSc)
94

Industriell økonomi og 
teknologiledelse (MSc) 4

Kybernetikk og robotikk 
(MSc) 2

Marin teknikk 
(MSc) 1

Miljøfysikk og fornybar 
energi (BSc) 4

Yrkesfaglærerutdanning 
(BSc) 2

 
Foto 6: Smartgrid-dagen i digitalt format. 

https://smartgrids.no/arbeidsmuligheter-innen-smartgrids-for-de-fleste-studieretninger/
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Ved Institutt for elkraftteknikk (IEL) på NTNU utdannes kandidater på alle nivåer (bachelor, master, 

PhD) innen smart elektrisk energi. I det 5-årige sivilingeniør-studiet Energi og Miljø velger om lag 80 

studenter hvert år å spesialisere seg i studieretningen Elektrisk energiteknikk og smarte nett. 

Instituttet har i gjennomsnitt utdannet 8 PhD-kandidater hvert år de siste 10 årene, men har hatt en 

sterkt stigende trend i opptak de seneste årene som vil gjenspeiles i et økt antall uteksaminerte 

kandidater om 2-3 år. Instituttet har for tiden om lag 75 aktive PhD-studenter og 10 postdoktorer. Alle 

jobber på prosjekter som har med elektrisk energiteknikk og/eller integrerte energisystemer samt 

teknisk-økonomiske analyser å gjøre, og mange er direkte smartgrid-prosjekter. I tillegg til det 5-årige 

sivilingeniør-programmet har instituttet to 2-årige masterprogrammer: Energi og Miljø og Electric 

Power Engineering. Også disse kandidatene utfører masterprosjekter innenfor blant annet smartgrid, 

slik at det totale antall masteroppgaver på instituttet er om lag 100 per år. NTNU utdanner hvert år om 

lag 60 3-årige elektroingeniører, som spesialiserer seg på Elkraft og bærekraftig energi. Mange av disse 

kandidatene jobber tett med energiforsyningen i smartgridrelaterte oppgaver i sine 

bachelorprosjekter. Høsten 2021 startet Instituttet opp et nytt Bachelor-studium kalt «Elektrifisering 

og digitalisering». Det ble tatt opp 30 studenter til det første kullet. Disse studentene vil få en sterkt 

etterspurt kombinasjonskompetanse med både elektrisk energiteknologi og sterk digital kompetanse. 

Det foreligger planer om å utvide dette Bachelorprogrammet med et påfølgende toårig 

masterprogram. 

 

Institutt for elkraftteknikk er ett av sju institutter på Fakultet for informasjonsteknologi og 

elektroteknikk. Selv om Institutt for elkraftteknikk har hovedtyngden av smartgrid-aktivitet både innen 

utdanning og forskning, så foregår det også tung smartgrid-relatert aktivitet på de øvrige instituttene. 

NTNU har tunge fagmiljøer innen kunstig intelligens (f.eks. Norwegian Open AI Lab) og 

informasjonssikkerhet (f.eks. CCIS – Senter for cyber- og informasjonssikkerhet), områder som begge 

er svært viktige for smartgrids. Videre har Institutt for elektroniske systemer fagmiljøer som arbeider 

med sensorsystemer og IoT. 

 

Ved Universitetet i Oslo (UiO) foregår utdanning på master- og PhD-nivå relatert til smartgrids, 

primært ved Institutt for informatikk (IFI) og Institutt for Teknologisystemer (ITS). IFI har et kurstilbud i 

energi-informatikk som tas av ca 40 master- og PhD-studenter hvert år. Mange av disse kommer fra 

andre læresteder. Det tilbys ca 10 masterprosjekter i energi-informatikk per år; noen i samarbeid med 

industri. Nye kurs, inklusive ett med tema «Kunstig intelligens for smarte energi- og 

transportsystemer», er under planlegging. ITS tilbyr et masterprogram i fornybare energisystemer med 

et årlig opptak på 20 studenter. Kurstilbudet inkluderer tema som fornybare energiteknologier, 

energimarked og reguleringer, SmartGrid og IoT. UiO:Energi, som koordinerer energiforskning, og -

utdanning ved UiO, har et studietilbud for master- og PhD studenter med tema “Bærekraftige 

energisystemer”. Antall PhD studenter med prosjekt relatert til smartgrids ved de to instituttene, er 

for tiden i størrelsesorden 15.  Det er etablert samarbeid om PhD-utdanningen på dette området med 

de samfunnsvitenskapelige og juridske fakulteter gjennom tverrfaglige prosjekter – også kalt 

«konvergensmiljøer» – med mål om å utvikle ny kunnskap i skjæringspunktet mellom disse områdene. 

Det overordnede spørsmål er hvordan de sosiale og juridiske implikasjonene av den pågående 
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digitalisering og desentralisering av kraftsystemet i Norge kan inspirere til ny tilnærming til tekniske 

løsninger.  

 

Universitetet i Stavanger har et studietilbud i energi-informatikk. Det er i størrelsesorden 5-10 

masterstudenter innrullert i programmet, mens i 2020 var antall PhD-studenter 5.  

 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) tilbyr utdanning relatert til smartgrids ved 

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) og Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA). 

Ved REALTEK er dette integrert i studiet miljøfysikk og fornybar energi, der man kan fordype seg iblant 

annet energifysikk. De siste årene har de utviklet et fordypningsemne innen digitale elektriske 

kraftsystemer. Kurset gir en innføring i tradisjonelle kraftsystemer og framtidens smartgridløsninger, 

samt et innblikk i hvordan IKT og datavitenskap kan brukes for å planlegge, overvåke, drifte og 

vedlikeholde morgendagens elektriske kraftsystem. Ca 30 studenter tar kurset hvert år, og mange av 

disse velger å fordype seg innen digitale energisystemer i masteroppgavene sine. MINA tilbyr et 

tverrfaglig studium med fokus på systemanalyse. Relatert til smartgrids er fleksibilitet eller fleksibel 

bruk av teknologier i produksjon og bruk av energi og lagringsteknologier inkludert i flere emner og 

sentralt i forskning og i master- og PhD-studier. Masteroppgavene på begge fakultetene gjøres i 

samarbeid med forskere i relevante forskningsprosjekter eller i samarbeid med eksterne bedrifter.  

 

Masteroppgaver IDE prosjektet  

I de prosjektene som Smartgridsentrets innovasjonsleder er prosjektleder for, har Elvia hatt to 

masterstudenter som leverte oppgaver våren 2021.  Begge oppgavene gikk ut på å utvikle en digital 

tvilling som gjelder intelligente distribusjonsnett.  

 

Den ene oppgaven, “Digital tvilling for storskala demonstrasjonsprosjekt vedrørende intelligente 

distribusjonsnett”, er skrevet av Sofie Morud Vågen, og gjenspeiler de usymmetriske forholdene som 

kan oppstå i svake nett. Den benytter AMS-data og usymmetriske lastflytberegninger som verktøy.  

 

Den andre oppgaven, “Digital tvilling for storskala demonstrasjonsprosjekt vedrørende intelligente 

distribusjonsnett – med vekt på modellering av automatisk trinnkobler- og batteristyring i svake 

distribusjonsnett”, er skrevet av Sofia Jøssang Kerchaoui. Oppgaven har vekt på modellering av 

automatisk trinnkobler- og batteristyring i svake distribusjonsnett for å se på hvordan nettbatterier og 

hurtige trinnkoblere bidrar til å løse spenningsutfordringer i et lavspent distribusjonsnett med stort 

spenningsfall og lav kortslutningsytelse. 


