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Fleksibilitet og nettplanlegging
"Fleksibilitet er evne og vilje til modifisering av produksjons- og/eller forbruksmønster, på et
individuelt eller aggregert nivå, ofte som en reaksjon på et eksternt signal, for å kunne tilby
en tjeneste til kraftsystemet eller opprettholde stabil nettdrift"
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Er fleksibilitet alltid et godt
alternativ til nettutbygging?
• Alternativ eller supplement til nettutbygging
• Men er det et godt (kostnadseffektivt) alternativ (eller supplement)?
• Trengs metodikk for å kunne rekne på det
− Kost og nytte (samfunnsøkonomi)
− Risiko

Rammeverk for planlegging av aktive
distribusjonsnett

• Passive tiltak i nettet
− Bygge nytt nett
− Forsterke nett
− Reinvestere nett

• Aktive tiltak i nettet
− Omkopling avhengig av
driftssituasjonen
− Trinning av trafoer
− Batteri i nettet

• Aktive tiltak hjå kunde
−
−
−
−

Forbrukerfleksibilitet
Smart elbil-lading
Batteri hjå kunde
Reduksjon av distribuert
produksjon (PV) hos
plusskunder
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Fleksibilitetstiltak

Hvordan regne kost/nytte for
fleksibilitetstiltak? Enkel case
• Årsak: Økende solkraftproduksjon
• Nettutfordring: Overspenning
• Alternativ:
1. Nettforsterking
2. Batteri i nettet
3. Aktiv reduksjon av
solkraftproduksjon

Referanse for detaljer:
Sperstad, I. B.; Solvang, E.; Gjerde, O. (2020). "Framework and methodology for active distribution grid planning in Norway",
Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS), 2020 International Conference on, Liege, Belgium (online conference).
Innlegg på #SINTEFblogg: https://blogg.sintef.no/sintefenergy-nb/planlegge-framtidas-aktive-distribusjonsnett/
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Risiko og barrierer for fleksibilitetstiltak
• Forutsigbarhet / tilgjengelighet:
− Vil fleksibilitet være tilgjengelig når den trengs og
det volumet som det er behov for?

• Responstid:
− Vil de fleksible ressursene respondere så raskt som
det er behov for?
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