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Vision 2030
Samhällets utveckling med fokus på miljö och förnyelsebar energi i allmänhet och elektrifieringen av fordon i synnerhet kommer att medföra ännu högre krav på och incitament för bättre leveranssäkerhet
och oförändrad kvalitet. Vårt arbete kommer präglas av och kräva väsentligt mer proaktivitet i alla led för att möta våra kunder på ett trovärdigt och pålitligt sätt.

Vision 2030:

År 2030 har vi halverat SAIDI för alla våra kunder i alla våra nät
Detta ska vi åstadkomma genom att:

Bygga det digital nätet med en
mätpunktscentrad informationsmodell

Information/
Digitalisering

Drift och underhåll
- Prediktivt, Analytics

- Investment Layers -

Att kontinuerligt analysera information
prediktivt för att proaktivt koppla och
utföra underhåll av elnätet

SAIDI
Anpassa organisation och processer för att
nyttja den nya kunskapen och göra
effektivare beslut

Organisation

Automation

- Utvecklade
processer

Value creation

Använda funktioner centralt och lokalt
för att göra automatiserad analyser och
kopplingar av elnätet

Drivkraft
- Ny reglering
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Vad skiljer Ellevio 2030 från Ellevio 2020
Distribution Network Operator




Distribution System Operator

Network Operator

Network Operator

Market Facilitator

Market Facilitator

System Operator

System Operator

Unidirectional energy flow

Bidirectional intermittent energy flow

Quality of service
Operational efficiency







Quality of service
Operational efficiency
Advanced grid management
Integrator of market players and resources
Data management, Analytics

Transformation av energilandskapet från central produktion och styrning mot lokal / mikroproduktion och styrning av
leveranskvalitet. DSO går från reaktiv till aktiv spelare för att underlätta marknaden, reglera nätverk och stödja kundbehov. Clean
Energy Package klargör roller och gränser
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Behov av investeringar – Översikt och struktur
Investment Layers

Analytics
(New Business
Driver)

Systems &
Applications

Network &
Communication

Assets &
Components

• Statistics
• Trends
• Big Data

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Network information system
SCADA
Data management
Integration Platforms
AI & Automation

Communication types (Radio, Optics, 4G)
Network infrastructure
Protocols and standards
Security

Redundancy
Cable vs OH lines
Metering
Control equipment

Vi tar elen
hem till dig.

Database solutions and analysing tools,
plus building capabilities among personnel.

Power system perspective steers
operational processes. Function
monitoring/steering in central system

Communication essential to retrieve data
and manage activities on sites

Component in network designed after
desired power system function

Footer

Replacing SCADA system with ADMS 3.8
– reduction of system and integration,
lower costs one system for operators.
Present platform not supported in future.
Robust communication solution for
substation, replacing scattered solution
and old local terminals (RTU:s),
multichannel solution.
New solution for secondary substation –
target 8000 sec.substations.
New standards in secondary substations
plus retrofit for old stations (smartness and
switchgear)
Update of RTU:s for substations and
adoption to new needs locally.
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Målbild- framtidens drift och underhåll

Gårdagens driftcentral
•
•
•

Reagerar på händelser i nätet
Hanterar mindre nät
Underhåll sker baserat på
förutbestämda intervall
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Morgondagens driftcentral:

Dagens driftcentral
•
•
•

•

Reagerar på händelser i nätet
Hanterar stora nät
Underhåll sker baserat på
intervall och status på
komponenterna

•

Sidfot

Går från reaktiv till proaktiv
övervakning
Underhåll sker baserat på
uppmätta trender i nätet

2019-05-09

Sida 5

CPC- snart i drift i 12 stationer
Fördelningsstation B

Nätdriftcentral
Fördelningsstation A

Fördelningsstation C
Kontrollutrustning i fördelningsstation

Lokal plattform
Vi tar elen
hem till dig.

Underhållsplanering

Central plattform
6

Utveckling av vår verksamhet till mer digitaliserad och analytisk
Behovet av operationell effektivisering driver utveckling mot ökad proaktivitet i beslutsprocessen och åtgärder

Analytics

Organisation
- Utvecklade
processer

Manuell input

Descriptive
Whathände?
Vad
happened?
Diagnostic
Why didhände
Varför
it happen?
det?

Data

Predictive
Whatkommer
Vad
will happen?
att hända?

Beslut

Åtgärd

Decision
Beslutsstöd
support
Prescriptive
Whatska
Vad
should
jag göra?
I do?
Automatiserad
Decision automation
beslut
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