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Predgovor
Razvoj alpskega prostora je v veliki meri odvisen od razpoložljivosti energije. Da bi
bila oskrba z energijo v največji meri dosežena z lokalnimi viri, kot so voda, veter
in sonce, so hranilniki energije nepogrešljivi, da dosežemo ujemanje generacije in
povpraševanja, kadarkoli in na katerikoli točki v sistemu oskrbe z električno energijo. Pričujoče smernice so namenjene regionalnim odločevalcem, ki imajo za
cilj prispevati k lokalnem energetskem preobratu z izvajanjem ambicioznih načrtov
preskrbe z energijo in zaščito podnebja. Energetski preobrat ne bo deloval brez
ustreznih tehnologij hranjenja energije. Toda, koliko hranilnikov potrebujemo, katere
tehnologije, kje in kdaj? In kako lahko lokalni prebivalci, regionalna podjetja in turizem pridobijo z energetsko infrastrukturo za obnovljive vire in hranilnike energije?
V okviru projekta AlpStore 19 partnerjev iz vseh 7 alpskih držav proučuje kratko-,
srednje- in dolgoročne potrebe stacionarnih in mobilnih hranilnikov energije. Izvedeni so bili testi hranilnikov, ki morajo biti na voljo ves čas, pa tudi drugi, kot so baterije za električna vozila,
ki se lahko izključijo iz električnega omrežja za nekaj časa. Uporabljen je bil širok spekter tehnologij, kot sta
npr. bioplin in vodik. Testirane so bile baterije s podaljšano življenjsko dobo, razvite so bile strategije komuniciranja s širšo javnostjo in dejavno vključeno lokalno prebivalstvo. Zdaj je čas, da svoje ugotovitve, rezultate
in izkušnje iz izvedenih pilotnih aplikacij delijo z vami, da bi prispevali k boljšemu razumevanje delovanja
tehnologij hranjenja energije in njihov doprinos pri zagotavljanju razvoja alpskega prostora.
Namen teh smernic je ponuditi vpogled v delovne procese in rezultate. To omogoča široki paleti javnih
in podjetniških odločevalcev razumeti njihove utemeljitve trajnostnega hranjenja in jih spremenili v svoje
uspešne zgodbe.
Kot vodja partnerstva AlpStore, mi dovolite, da izrazim svoje globoko spoštovanje do vseh naših partnerjev.
Bili so pionirji in so uspeli odpraviti številne organizacijske in tehnološke ovire.
V imenu celotnega partnerstva, naj rečem “hvala”, vsem institucijam financiranja na evropski, nacionalni in
regionalni ravni. Upamo, da bodo imeli vsi privrženci pogum in duh za vključitev možnosti za shranjevanje v
njihovem energetskem sistemu in sprožiti dolgoročne spremembe v smeri energetskega sistema, ki vključuje
rast deleža energije iz obnovljivih virov.
Ludwig Karg, izvršni direktor vodilnega partnerja BAUM
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1

Projekt AlpStore

Shranjevanje energije ni cilj sam po sebi, ampak sredstvo za dosego drugih ciljev. Poleg pametnih omrežij,
bodo sistemi za hranjenje ključni za oskrbo s pretežno obnovljivimi viri energije v prihodnosti. Končni cilj shranjevanje energije je izpolnjevanje človekovih potreb, kot so razsvetljava, gibanje, ogrevanje, hlajenje, prevoz,
informacije, izdelki, itd. Za ta namen je potrebna energija in odvisno od tega, kako se obravnavajo te potrebe, je
potrebna oblika energija lahko elektrika. Ker so te potrebe temeljne, mora biti zagotavljanje preskrbe z energijo
zanesljivo in dostopno, ter hkrati neškodljivo za podnebje in ekološko prijazno.
Obstaja široko soglasje, da mora sistem oskrbe z energijo (v svetovnem merilu) do najkasneje sredine 21.
stoletja temeljiti predvsem na obnovljivih virih energije (OVE). Sonce, voda in biomasa so naravni kapital Alp.
Zato je potrebno, da jih uporabimo za proizvodnjo energije. Analiza potencialov različnih obnovljivih virov energije kaže, da bodo v mešanici obnovljivih virov energije prevladovale tehnologije za proizvodnjo električne energije iz od nestanovitnih virov, kot sta energija sončnega sevanja in vetrna energija. Na tej točki shranjevanje
energije dobiva pomen v obsegu, ki je večji kot doslej.
AlpStore se osredotočena na specifične alpske izzive in priložnosti povezane s hranjenjem energije. Partnerji
so v sedmih sodelujočih državah ustvarili regionalne koncepte za uvajanje tehnologij hranjenja. Pilotni projekti,
ki so bili izvedeni v vseh sodelujočih regijah, so pokazali izvedljivost mobilnega in stacionarnega shranjevanja
v javni infrastrukturi, poslovnih parkih, podjetjih in pametnih domovih. To je bila osnova za oblikovanje koncepta
STORM (glej poglavje 4), smernic za nosilce odločanja (ta dokument) in smernic za načrtovalce in upravljalce
(ki so objavljene na spletni strani AlpStore).
Za več informacij o projektu, partnerjih, pilotnih projektih, dejavnostih, novicah, virih, itd., obiščite www.alpstore.info.

vir: B.A.U.M.

Sliki 1 Aktivnosti projekta Alpstore enakomerno razporejene po alpskem prostoru
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2

Pametna omrežja in hranjenje energije

2.1

Energetske potrebe

Korak za korakom bodo obnovljivi in večinoma razpršeni viri postali prevladujoči vir energije. Količina energije
proizvedena iz obnovljivih virov energije (OVE) v EU-28 med letoma 2002 in 2012 skupno povečala za 81,3
% oz. povprečno za 6,1 % na leto.
Tabela 1, Primarna raba obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije (Vir: UVEK, 2012,
EurObserv’ER 2013)
Proizvodnja
energije iz
OVE (2012)

Delež v %
od skupne
proizvodnje

Biomasa,
bioplin,
odpadki

Male hidroelektrarne *

Sonce
(PV)

Veter

Geotermalna
energija

EU 27

763,5 TWh

23,4%

19,5%

43,9%

9,2%

26,6%

0,8%

Austria

13,2 TWh

68,3%

35,3%

43,5%

2,6%

18,7%

0,0%

Francija

30,5 TWh

16,1%

17,2%

18,9%

14,6% 49,2%

0,2%

Nemčija

128,7 TWh

24,0%

34,5%

5,6%

20,5% 39,4%

0,0%

Italija

56,6 TWh

26,6%

16,5%

16,6%

33,3% 23,7%

9,9%

Slovenija

0,7 TWh

29,5%

37,2%

40,5%

22,2%

0,1%

0,0%

Švica

39,4 TWh

60,1%

3,6%

95,4%

0,8%

0,2%

0,0%

od
tega

*<10MW, za Švico, neglede na velikost

Med obnovljivimi viri energije sta v EU-28 najpomembnejša biomasa in odpadki. Hidroenergija je drugi glavni
vir v mešanici energije iz obnovljivih virov. Čeprav obseg proizvodnje iz energije vetra ostaja razmeroma
nizek, je bila tu posebej hitra širitev. V Nemčiji so v letu 2013 nameščene proizvodne zmogljivosti vetrnih
turbin, fotovoltaičnih sistemov, biomase in vodne energije(84,8 GW) prvič presegle maksimalno zabeleženo
povpraševanje moči (74GW).
Trenutno proizvodnja električne energije iz sončnih celic (opoldne) že dosega ravni moči, ki omogočajo dajanje večjih ponudb na trenutnem trgu, kar vpliva na nižanje tržne cene električne energije v številnih evropskih
državah. V Nemčiji, na primer, je to vodilo k bolj stanovitnim cenam električne energije, kot prej, ko so tržne
cene dosegle vrh opoldne. To je zmanjšalo potrebo in donosnost črpalnim in plinskim elektrarnam. Vendar
pa je očitno, da se to stanje ne bo obdržalo dolgo in bodo črpalne hidroelektrarne ali bolj splošno sistemi za
shranjevanje energije vseh vrst potrebni kmalu, v precej večjem obsegu kot doslej. V Italiji je ta trend opazen
že danes: konični odjem nastopi v zgodnjih večernih urah, ko je proizvodnja iz sončnih elektrarn zelo nizka.
Konvencionalne elektrarne imajo seveda težave pri spopadanje s to situacijo. Hranjenje električne energije bi
lahko bila rešitev.
Potrebe in nekatere koncepte hranjenja energije je mogoče enostavno razložiti s serijo slik 2. Ta prikazuje, da
vodenje omrežja običajno vključuje nabor ukrepov, ki se med seboj dopolnjujejo.
Obstajajo velike razlike v mešanici energije iz obnovljivih virov v različnih državah članicah, k čemur največ
prispevajo razlike v naravnih danostih in podnebne razmere. To celo velja za različne regije znotraj držav na
območju Alp. Očitno je, da hidroenergija prevladuje v gorskih regijah. V osrednji Italiji so na voljo geotermalni
viri energije, ki predstavlja zelo zanimiv vir energije. Zaradi klimatskih, družbenih in geografskih razlogov
ima vetrna energija danes relativno omejen pomen v alpskih državah, medtem ko sončna energija dosega
dramatično rast v različnih regijah, še posebej pa v južni Nemčiji. Zato spopadanje z izzivi in priložnostmi
obnovljivih virov energije zahteva upoštevanje vseh regionalnih vidikov. Enako velja tudi za potenciale o
kratkoročnih in dolgoročnih potrebah hranjenja.
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Proizvodnja višja od porabe
Generacija solarnih panelov in vnaprej načrtovana proizvodnja električne energije iz bioplina in hidroenergije skupaj celo
presežeta največje povpraševanje sredi dneva. Da bi ohranili
stabilnost obratovanja je nujno sprejeti nekatere ukrepe.

Prilagajanje odjema proizvodnji
Z uporaba metod upravljanja z odjemom (npr. polnjenje
električnih vozil, če je na voljo presežna moč) bi lahko bilo
mogoče izravnati proizvodnjo in porabo. Vendar pa je stopnja
za spreminjanje krivulje porabe omejena.

Omejevanje
Da bi ostali v okviru razponov, ki so potrebni za stabilno obratovanje omrežja (na primer, da ne presežemo najvišje napetosti) lahko generacijo – v tem primeru fotonapetostne elektrarne – začasno izključimo.

Fleksibilna proizvodnja
Omejevanje načrtovane proizvodnje iz bioplina in hidroenergije in usklajevanje proizvodnje v (skoraj) realnem času s porabo lahko pomembno vpliva na znižanje porabe. Ta princip
lahko razumemo kot hranjenje energija, saj sta plin in voda
shranjena v rezervoarjih in akumulacijah.

Hranjenje
Poleg fleksibilnega odjema, lahko uporabimo še baterije,
v katerih se shrani energija proizvedene med dnevom za
kasnejšo uporabo.

vir: B.A.U.M. and FfE

Sliki 2 Izravnavanje nihanj in viškov proizvedene električne energije
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2.2

Hranjenje energije v kontekstu alpskega prostora

Alpski prostor (AP) je zelo primeren za razpršeno proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije.
Mnogi od teh so seveda nestanovitni, zato je porabo energije nujno potrebno bolje prilagoditi proizvodnji.
Medtem ko ukrepi za učinkovito rabo energije nudijo omejene možnosti, lahko pametne tehnologije hranjenja
zagotavljajo stroškovno učinkovito balansiranje v mestih, kakor tudi na podeželju. V energetskem načrtu
2050 EK navaja, da “tehnologije za hranjenje energije ostajajo ključne” in navaja “baterije, gorivne celice in
vodik skupaj s pametnimi omrežji lahko multiplicirajo pozitivne učinke električne mobilnosti, tako pri znižanju
izpustov ogljika v prometu, kot tudi pri razvoju OVE “. Vodilna pobuda Evropa 2020 za Evropo – gospodarno
z viri, si prizadeva za skupna prizadevanja v zvezi z uporabo IKT tehnologij v pametnih omrežjih. EK imenuje
pametna omrežja “popolnoma integrirano načrtovanje omrežij za [...] distribucije, hranjenje in elektroenergetske avtoceste” in poziva k vzpostavitvi inovativnih instrumentov za financiranje potrebnih naložb - vključno z
javno-zasebnimi partnerstvi (JZP).
Medtem ko je širjenje črpalnih hidroelektrarn trčilo ob naravne in družbene ovire, lahko druge tehnologije
prinašajo dodano vrednost domovom, mestom in regijam. Do sedaj realna možnost hranjenja ob upoštevanju
tehničnih, družbenih, geografskih in klimatskih značilnosti AP še ni bila raziskana. Obstaja veliko negotovosti
pri odločevalcih glede upravičenosti uporabe malih, srednjih in velikih hranilnikov energije. Z raziskovalnimi
in demonstracijskimi aktivnostmi je AlpStore pokazal, katera mešanica tehnologij bo najbolje ustrezala AP.
Pripravljeni so primeri kombiniranih konceptov za shranjevanje in mobilnost v regionalnem in občinskem
načrtovanju.
Številne regije so razvile energetske in podnebne koncepte. Pri tem so bile uporabljene metodologije kot npr.
Strateški Akcijski Načrt za Energijo (SEAP), ki je
bil razvit v projektu SEAP-Alps in AlpEnergy (oba Primer				
financirana v okviru programa Alpine Space,
glej www.seap-alps.eu in www.alpenergy.net). Načrt uvajanja tehnologij hranjenja
Vse regije, ki sodelujejo v projektu AlpStore so v regiji Allgäu
dodale Okvirni načrt hranjenja k njihovim region- Glede na ambiciozen cilj doseganja 70% deleža porabe
alnim energetskim načrtom. Izhajajoč iz sedan- električne energije v regiji iz OVE, je načrt uvajanja tehnologij
jega stanja regionalnega energetskega sistema hranjenja predvidel pomembne potenciale glede hranjenja za
in pričakovanih vzorcev proizvodnje in porabe v celotno Allgäu regijo. Ta vključuje seznam prednosti in slabosti majhnih s namenjenih gospodinjstvom, izdelavo decenregiji, ti načrti vsebujejo:
traliziranih hranilnikov v lokalnih omrežnih postajah v pilotnem
• vizije in cilje, ki so skupni posamezni regiji;
projektu (Irene), in vzpostavitev projektov pametnih omrežij.
• regijski poligon hranjenja energije opisu- Glavni načrt obravnava tudi potrebo po družbeni sprejemljivje lokalne potenciale za uvajanje različnih osti in sodelovanju lokalnih prebivalcev, in vključuje ukrepe
tehnologij;
za odnose z javnostmi za dosego tega cilja. Končno, glavni
• načrt za uvajanje tehnologij hranjenja, ki načrt vključuje ukrepe za povezovanje različnih dejavnosti v
opisuje potrebne kratkoročne in srednjeročne prihodnosti in imenuje prve konkretne projekte.
ukrepe;
Za dodatne informacije in načrte uvajanja tehnologij hranjenja
• organizacijske pristope za izvajanje načrta za druge regije, obiščite AlpStore spletno stran.
za uvajanje hranilnikov električne energije.

2.3

Celostni vidik

Da bi postavili tehnologije hranjenja v perspektivo in da bi dobili boljšo sliko o njihovi vlogi v sistemu oskrbe
z energijo, ki v glavnem temelji na obnovljivih virih energije, je koristno podrobneje upoštevati zelo osnovno funkcijo hranjenja: zagotavljanje fleksibilnosti za stabilizacijo pretokov energije med izviri in porabo. Vsi
poznamo baterije in črpalne hidroelektrarne kot predstavnike takšnih tehnologij hranjenja, so pa še druge, ki
prav tako lahko zagotavljajo zadostno fleksibilnost:
• premog, bencin, zemeljski plin, biomasa, bioplin, itd., ki so kemično vezane energije, v obliki, ki še
vedno potrebuje pretvorbo. Zato so hranilniki za te materiale uvrščajo na sam začetek pretvorbene verige;
• rezervoarji za vročo vodo, omrežje daljinskega ogrevanja, itd., ki hranijo energijo v obliki toplote, ter tako
zagotavljajo ravnotežje med porabo in proizvodnjo toplote;
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• rotirajoče mase v termoelektrarnah, ki lahko shranijo ogromne
količine energije v obliki rotacijske
energije, ki služi kot sistemska
rezerva za stabilizacijo frekvence
električnega omrežja;
• hladilnice,
zamrzovalna
skladišča ali utekočinjeni plini, ki
hranijo energijo v obliki hladu;
• stisnjen zrak v rezervoarjih
skladišči mehansko energijo;
• kondenzatorji in tuljave v
električne opremi.
Celostna slika možnosti za hranjenje
in soodvisnost posameznih oblik s
proizvodnjo in rabo energije, je precej
zapletena. Pregled najpomembnejših
relacij je prikazan na sliki 3. Ta kaže,
vir: B.A.U.M.
da za splošno optimiziranje energetskega sistema potrebujemo celosten Sliki 3 Energetska soodvisnost pri uporabi tehnologij hranjenja
pogled na različne vire, primere uporabe in prenosa, kar še posebej velja
za prenos električne energije, toplote in zemeljskega plina, ki je močno odvisno od samega omrežja. Diagram
ločeno prikazuje predvsem plin (siva), elektriko (modra) in toploto (rdeča). Infrastruktura ki skrbi za pretvorbo
energije med temi oblikami je označena z diagonalno deljenimi dvobarvnimi kvadrati.
Nekatere tehnologije hranjenja se lahko uporabljajo na različne načine. Stisnjen zrak se lahko na primer
uporablja samo za povečanje tlaka obstoječih zmogljivosti stisnjenega zraka v industrijskih objektih, kar
omogoča večjo fleksibilnost obratovanja kompresorjev. Takšna funkcionalnost sodi v kategorijo učinkovite
rabe energije (glej poglavje 2.5.2) in se običajno ne šteje za hranjenje. Vendar pa ni veliko drugačen od
primera (delno), ko se stisnjeni zrak ponovno razširi in se uporabi za delovanje turbine, ki poganja generator.
Pri delu na načrtih uvajanja tehnologij
hranjenja je postalo hitro jasno,
da obstajata dve komplementarni
potrebi hranjenja: kratkoročno in
dolgoročno hranjenje. Obstaja kar
nekaj preizkušenih in ekonomsko
upravičenih tehnologij za kratkoročno
hranjenje električne energije in za
optimalno obratovanje električnega
omrežja. Do danes, za hranjenje velikih količin energije za več tednov ali
mesecev nima izvedljive rešitve. Sl. 4
prikazuje glavne tehnologije za hranjenje in njihove možnosti uporabe za
kratkoročno in dolgoročno hranjenje.
Z razvojem naprednih tehnologij in
strmim padanjem cen se primeri uporabe za različne tehnologije hitro širijo
(glej pogosto zastavljena vprašanja
v poglavju 3 in nekatere ekonomske
vidike).
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vir: B.A.U.M.

Sliki 4 Tehnologije hranjenja in potencial njihove uporabe za
kratkoročno in dolgoročno hranjenje
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2.4

Tehnologije hranjenja

To poglavje podaja kratek pregled obstoječih tehnologij hranjenja, njihove razpoložljivosti in primerov uporabe. Za bolj podrobni opis, glej “AlpStore Guidelines for Planners and Practitioners”.

2.4.1 Stacionarne baterije
V nasprotju z mobilnimi baterij (glej pogl. 2.4.2), za stacionarne baterije ni nujno, da je so manjše teže, saj
teža in velikost ne igrajo pomembne vloge, razen v primerih, ko teža in/ali velikost postaneta zelo veliki.
Zahteve glede varnosti so prav tako nižje. Primeri stacionarnih baterij vključujejo:
Svinčene baterije: Svinčevi akumulatorji se uporabljajo kot hranilniki skupaj s sistemi obnovljivih virov energije že približno tri desetletja in jih je zato mogoče šteti za preizkušeno, uveljavljeno in relativno poceni
tehnologijo hranjenja. Glavna pomanjkljivost svinčevih akumulatorjev je njihova visoka teža.
Litij-ionske baterije: Na svetu obstaja približno 30 proizvajalcev litij-ionskih akumulatorskih celic. Izboljšave
litij-ionskih baterij se dogajajo na vseh ravneh. Ekstrapolirana preostala zmogljivost Li-ion)baterije po 20 letih
je 80 %. Rabljene litij-ionske baterije iz električnih vozil je mogoče ponovno uporabiti kot stacionarne akumulatorje, ko njihova zmogljivost ni več zadostna za mobilno aplikacijo.
Baterije Redox-flow: Drugače kot pri navadnih baterijah, se pri pretočnih baterijah energija hrani v tekočem
elektrolitu v potencialno ločenih posodah. V tem smislu so podobne gorivnim celicam. Energija je shranjena
v elektrolitu, zato so izgube praznjenja minimalne. Zaradi njihove skoraj neomejene življenjske dobe, so zato
v tem smislu težko primerljive z ostalimi baterijami.

2.4.2 Mobilne baterije
Po letih stagnacije dobivamo široko paleto novih povsem električnih in plug-in hibridnih vozil, ki se selijo
tudi na ceste in ulice. Za te je električna energija shranjena v bateriji na krovu. Slednja lahko energijo dobi
iz omrežja na bolj ali manj pameten in omrežju ‘prijazen’ način (sistem od omrežja do vozila, O2V). Poleg
tega, lahko, ko je potrebno, električno energijo oddajo v omrežje (sistem vozilo-omrežje , V2O). Seveda so
takšni napredni koncepti še vedno v veliki meri v povojih. Baterije za vozila morajo biti namreč lahke in morajo
imeti visoko zmogljivost shranjevanja energije, ki omogoča vožnjo z vozilom v dovolj dolgi razdalji. Ključna
vprašanja v zvezi z uporabnostjo mobilnih baterij za energetsko in obratovalno upravljanje so:
• Kako pogosto in kdaj bodo priključene na električno omrežje?
• Ali je mogoč učinkovit nadzor nad časom in zneskom polnjenje?
• Ali so dvosmerni pretoki energije mogoči?

2.4.3 Hidro-hranilniki energije
Regionalne sisteme za hranjenje hidro-energije razumemo kot uporabo jezov v višje ležečih dolinah in uporabo umetnih vodnih hranilnikov za shranjevanje presežkov sončne ali vetrne energije. Voda se črpa z uporabo odvečne ali poceni električne energije - potencialna energija se ohranja z majhnimi izgubami. Shranjena
voda lahko zelo hitro prenese energijo na turbino. Iz zmogljivostnih in ekonomskih razlogov je malo verjetno,
da bodo črpalne hidroelektrarne v prihodnosti rešitev za dolgoročno shranjevanje energije.
Mnogi sistemi tekoče vode vključujejo male hranilnike. To omogoča kratkoročni nadzor nad proizvodnjo, npr.
da bi uravnotežili proizvodnjo iz sončnih ali vetrnih elektrarn.

2.4.4 Termalni sistemi hranjenja energije
Veliko različnih materialov, kot so beton, kamni, pesek, voda ali kombinacije s soljo, se lahko uporabijo
za shranjevanje toplotne energije - tudi dolgoročno. Danes so te tehnologije med najbolj učinkovitimi in
stroškovno upravičenimi sredstvi za uporabo odvečne energije iz spremenljivih obnovljivih virov energije.
Velika izbira materialov omogoča naslednje toplotne sisteme za shranjevanje energije:
Glavna aplikacija uporabe vroče vode za shranjevanje energije je povezana s soproizvodnjo električne energije in toplote v kombiniranih toplarnah. Elektrika se ne shranjujejo, ampak elektrika in toplota s soproiz-
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vodnjo generira povpraševanje po električni energiji. Zato je ta možnost predvsem povezana s proizvodnjo
električne energije. To lahko na splošno rečemo vseh primerih, kjer proizvodnjo energije in toplote narekuje
povpraševanje električne energije, pri čemer je toplota shranjena.
Odvisno od velikosti kogeneracijske enote, je velikost hranilnika vroče vode v območju od nekaj kubičnih
metrov do nekaj 1000 kubičnih metrov. Zelo veliki hranilniki vroče vode lahko celo služijo kot sezonski hranilniki toplote. Shranjevanje toplote omogoča bolj fleksibilno delovanje soproizvodnje, zlasti za zmanjšanje
pogostosti zagonov, ki so potratni z gorivom.
Ujemanje generacije in povpraševanja po električni energiji je mogoče pokrivati tudi s hranilniki vroče vode z
uporabo toplotnih črpalk, ki imajo seveda dovolj velik hranilnik toplote. Poleg tega je mogoče to doseči tudi z
gorivnimi celicami, ki imajo kogeneracijo električne energije in toplote, in celo s preprostimi električnih grelniki
tople vode.
Visokotemperaturni hranilniki energije predstavljajo (eksperimentalno) možnost za shranjevanje toplote nastale zaradi presežne električne energije pri elektrarnah na zgorevanje, s čimer se omogoča bolj fleksibilno
delovanje pasovnih konvencionalnih elektrarn ter elektrarn na biomaso. Med izgorevanjem, se toplota uporablja za predgretje zraka za zgorevanje in se zmanjša potreba goriva obrata.
Različne vrste nizkotemperaturnih hranilnikov toplote se lahko dalje razdeli na sledljive hranilnike toplote, ki
gre skupaj s spremembo temperature medija za shranjevanje in latentne hranilnike, kjer je toplota shranjena
v mediju, ki ostaja na določeni temperaturi, ampak spreminja svojo fizično fazo, na primer iz tekočega v trdno
in obratno. Medij uporabljen za sledljive hranilnike je v večini primerov vroča vode. Glavna prednost latentnega hranilnika toplote glede na sledljivi hranilnik toplote je nižja masa in volumen materiala, ki se zahteva
za shranjevanje enake količine energije.

2.4.5 Kemični hranilniki energije
Kemični sistemi za shranjevanje vključujejo shranjevanje in sprostitev toplotne energije skozi reverzibilne
kemijske procese. Na primer, zeoliti so mikro-porozni aluminosilikat, absorbcijski minerali, ki se lahko
uporabijo za shranjevanje toplotne energije pri visokih temperaturah, ki se lahko kasneje regenerirajo,
ko se mineralom doda voda. Ko se toplota dovaja zeolitu, se proces obrne in voda se sprosti. Zato se
lahko zeolite uporablja za shranjevanje procesne toplote. Posredno se lahko uporabljajo za shranjevanje
električne energije, ko se združijo s soproizvodnjo električne in toplotne energije.

2.4.6 Stisnjen zrak kot hranilnik energije
Stisnjen zrak za shranjevanje energije (CAES) sestavljajo stiskanje zraka z električnimi kompresorji (polnjenje) in sproščanje stisnjenega zraka preko turbine (praznjenje). Sproščanje je mogoče kombinirati z zemeljskim plinom ali bioplinom in izgorevanjem v turbini. Stisnjen zrak zamenja zrak stisnjen s turbino, kar
omogoči manjšo porabo plina za določeno električno moč. Pomanjkljivost CAES sistemov je izguba energije
v obliki toplote, ki nastaja med stiskanjem in je ni mogoče uporabiti pri sproščanju, če ni shranjena.
Pojem adiabatno Shranjevanje energije s stisnjenim zrakom (ACAES) vključuje skladiščenje toplote, ki se
sprosti pri stiskanju zraka in njeno uporabo za segrevanje zraka pri sproščanju.

2.4.7 Vztrajniki
Vztrajniki so vrtljive mehanske naprave, ki shranjujejo kinetično energijo. Energijo sprostijo z uporabo navora
na mehanski obremenitvi. Sodobni rotorji vztrajnikov so sestavljeni iz kompozitov iz ogljikovih vlaken, ležajeni
z magnetnimi ležaji. Rotorji se vrtijo na 20.000 ali celo do 50.000 RPM (obratov na minuto) v vakuumski lupini
za zmanjšanje trenja. Takšni vztrajniki kljub izpopolnitvam še vedno trpijo za visokimi izgubami (0,1-10 % na
uro). To dejstvo omejuje uporabo vztrajnikov za dolgoročno hrambo.

2.4.8 Bioplinski hranilniki
Bioplinska cisterna v kombinaciji z zaprto tlačno posodo, digestorjem in toplotno-električno enoto tvori postroj
bioplinarne. Večina modelov, ki so na voljo na trgu, ima trd obroč iz jekla ali betona ter fleksibilen pokrov.
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Bioplin je v bistvu zmes metana in CO2 - podobno kot zemeljski plin. Lahko ga shranimo pri atmosferskem ali
višjem tlaku v ustreznih hranilnikih pred nadaljnjo pretvorbo v druge oblike energije. Ti bi lahko bili rezervoarji,
ki so nameščeni v bližini digestor in v bližini objektov, ki omogočajo uporabo bioplina za električno energijo
in/ali toploto, npr. postroji za soproizvodnjo toplote in električne energije, motorji/generatorji brez uporabe
odpadne toplote, gorilniki bioplin za kuhanje, grelniki sanitarne vode, ali naprave za ogrevanje prostorov.
Večji lokalni hranilniki bioplina so primerni, če lokalna poraba bioplina pogosto ni uravnana s proizvodnjo. Poleg tega predstavljajo primerno možnost, če nadgradnja bioplina do kakovosti naravnega plina (“bio-metan”)
ni primerna, ker se bioplinarna ne nahaja v bližini obstoječega omrežja zemeljskega plina ali pa ni dovolj velika, da bi bila nadgradnja ekonomično upravičena. Večji bioplinski hranilniki dovoljujejo na primer bolj prožno
obratovanje v režimu soproizvodnje toplote in električne energije.
Bioplin lahko nadgradimo na biometan s skoraj popolno odstranitev vseh drugih plinov razen CH4, tudi
odstranitvijo CO2. Tako imenovani biometan se nato lahko uporabi v obstoječih omrežij in zalogovnikih zemeljskega plina. Ta možnost je zelo primerna, če je lokalna proizvodnja bioplina precej višja od količine
bioplina, ki se lahko uporablja lokalno za proizvodnjo električne in/ali toplotne energije. V takem primeru pri
razmeroma veliki proizvodnjo bioplina, je pogosto gospodarno in ekonomično upravičeno namestiti novo cev
bioplina k obstoječemu omrežju zemeljskega plina, čeprav je slednji nekoliko oddaljen.
Če se bioplin uporablja za gorivo v soproizvodnji, je hranilnik toplote običajno nameščen za izravnavanje razlik proizvodnje in porabe toplote. Če plinarna obratuje v soproizvodnjem načinu in je proizvodnja električne
energije primarna ter močno niha, zaradi izravnalne energije za stabilizacijo omrežja, sta potrebna tako večji
hranilnik za bioplin, kot tudi večji hranilnik za toploto. Alternativa večjemu hranilniku toplote je sprememba
razmerja proizvedene električne in toplotne energije. Vendar to vodi v nižjo splošno zmanjšanje CO2, ker
proizvodnja električne energije na enoto bioplina ni več na maksimumu.

2.4.9 Power-to-Gas
Ogromno omrežje za dobavo zemeljskega plina povezuje velika področja evropskih držav in regij. Ta sistem
se lahko uporablja za shranjevanje in prenašanje nadomestnega zemeljskega plina ali sintetični naravnega
plina (SNG), kot na primer metan pridobljen iz bioplina (glej pogl. 2.4.8) ali presežka vetra ali drugih obnovljivih virov energije.
Moč-v-plin (P2G) je postopek, ki uporablja električno energijo, vodo in ogljikov dioksid za proizvodnjo metana. V prvem koraku postopka se ustvarja vodik
(H2). Metan nastane z dodajanjem CO2 v H2. Primer				
Če se vodik neposredno uporablja kot medij za
shranjevanje in se ne pretvori v sintetični plin, Kombiniranje potrebnih nadgradenj
tako en korak pretvorbe energije izpustimo in se omrežja s hranilniki za bioplin v Burgenland
s tem izognemo izgubam energije. Vendar pa se V Burgenlandu, ki se nahaja v skrajnem vzhodnem delu Avslahko le omejene količine vodika (v Nemčiji, do trije, 4 bioplinarne dobavljajo toploto daljinskega ogrevanja,
5%) dovajajo v obstoječe omrežje zemeljskega kjer se toplota prenaša neposredno h gospodinjstvom. Venplina ali pa je dodan na zemeljski plin, ki se upo- dar pa so številne stanovanjske soseske preveč razširile in se
rablja kot gorivo za vozila. Vzpostavitev poseb- ne morejo povezati na omrežje, zaradi izgube pri distribuciji.
nega omrežja in infrastrukture za hranjenje vodi- Ta pilotni projekt raziskuje možnosti vzpostavitve bioplinskega omrežja za priključitev teh gospodinjstev, kjer bi se plin
ka danes v praksi še nima večjega pomena.
Glavna prednost sintetičnega plina v primerjavi
z vodikom je, da ustreza obstoječim normativom
za zemeljski plin, ki veljajo za pogon vozil in
za prevoz in skladiščenje znotraj obstoječe infrastrukture za zemeljski plin. Ker so energetske
prenosne kapacitete plinovodov reda velikosti večje od električnih daljnovodov, pretvorba
električne energije v kemično energijo v obliki
sintetičnega plina ne le omogoča shranjevanje

direktno pretvarjal v toploto s pomočjo posebnih grelnikov. Za
stabilnost omrežja in zagotavljanje varnosti oskrbe, bodo hranilniki v prihodnosti nepogrešljivi. Bioplin nudi ugodne shranjevalne karakteristike, kot so dobri pogoji za okolju prijazno,
udobno in zanesljivo oskrbo s toploto. Pilotni projekt vključuje
tudi vrednotenje skladišč za bio-metan, ki se uporabljajo kot
gorivo za posebna vozila.
Za dodatne informacije si oglejte “izvajanje lokalnega omrežja
bioplina” na AlpStore spletni strani.
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energije, ampak predstavlja tudi veliko bolj učinkovit prenos energije.
Tehnologija P2G je trenutno edina pot, ki omogoča tudi sezonsko shranjevanje velikih količin energije.

2.4.10 Kriogensko hranjenje energije
V konceptu kriogenskega shranjevanja energije (CSE) se električna energija uporabljena za utekočinjenje
plina (npr. zrak ali dušik), ki se lahko shrani v izoliranih jeklenih rezervoarjih pod tlakom okolice pri nizkih stopnjah izgub (okoli 5% na 100 dni). Pri praznjenju se utekočinjen zrak razširi z zunanjo ali odpadno toploto in
poganja sklop turbine pri različnih tlakih, ki dalje poganja električni generator. Skupna ocenjena učinkovitost
CSE cikla se giblje med 40% in več kot 90%, odvisno od točne konfiguracije / temperature odpadne toplote,
ki se uporablja pri ekspanziji.

2.5

Alternativne možnosti

2.5.1 Upravljanje proizvodnje
Upravljanje proizvodnje je najpogosteje uporabljen način za spopadanje z nihajočim povpraševanjem po
električni energiji. V konvencionalnem sistemu oskrbe z električno energijo je upravljanje generacije več
nivojsko, ki razlikuje več tipov elektrarn – stalno delujoče elektrarne (pasovna energija), elektrarne, ki bolj
ali manj neprekinjeno obratujejo več ur (energija v trapezu) in elektrarne, katerih izhodna moč se lahko hitro
spremeni, v nekaj minutah (konična energija). V minutnem področju je pri upravljanju generacije v klasičnem
sistemu oskrbe z električno energijo potrebno dopolniti s kratkotrajnim hranjenjem energije, predvsem z energijo rotirajočih mas.
V nasprotju z večino konvencionalnih elektrarn, se lahko proizvodnjo večine OV elektrarn zlahka prilagodi.
Izhod iz geotermalnih elektrarn se lahko spreminja s prilagajanjem črpanja hidrotermalne vode ali vbrizgane
vode. Bioplinske naprave je mogoče upravljati na enak način kot plinske elektrarne, vsaj za kratek čas. Če
izhodna moč močno niha, je treba zagotoviti določene kapacitete za vmesno skladiščenje proizvedenega
bioplina. Torej, vsi ti obrati so obrati konične obremenitve. Se jih pa kolikor se le da, vodi tudi v režimo konstantne proizvodnje, da bi zagotovili boljšo donosnost.
V primeru spreminjajočega vira (obnovljive) energije, npr. vetra in sonca pri PV, je regulacija izhodne moči
zelo enostavna in se lahko opravi v delčku sekunde, celo hitreje kot pri plinskih elektrarnah. Se je pa omejevanju izhodne moči običajno potrebno v največji
meri izogniti, ker so mejni stroški električne en- Primer				
ergije iz OV enaki nič. Upravljanje generacije
Proučevanje rabe vodika za
se vseeno uporablja za reševanje ozkih grl v
hranjenje energije v Belfortu
omrežju in jo je mogoče razumeti kot alternativo za shranjevanje električne energije ali za “Power2Gas” je ključni izraz, ko gre za možnosti proizvodnje
obnovljive energije. Pilotni projekt v Belfortu, ki se nahajajo v
nadgradnjo prenosnih omrežij.

2.5.2 Upravljanje na strani
potrošnikov
Demand Side Management (DSM) označuje
ukrepe, ki služijo za spremembo končne porabe energije. Poglavitni cilj DSM je izenačiti
krivuljo preostale obremenitve, npr. potrebe po
električni energiji, ki jih ni mogoče zagotoviti iz
obnovljivih virov energije. Sprejeti ukrepi lahko
olajšajo nove možnosti za nadzor energije,
da bi stabilizirali omrežje in da bi zgladili krivulje dnevne obremenitve, ki omogočajo stalno
zmogljivost v elektrarnah - konvencionalno in
virtualno enako - in zmanjšali najvišjo obremenitev . DSM pomaga, da se poraba električne en-
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Franciji v bližini francosko-nemško-švicarske meje, je možnosti
odkrival “Power2Gas”, ki deluje na principu uporabe presežne
električne energije iz omrežja za proizvajajo vodik in kisika iz
vode. Oba plina se lahko enostavno skladiščita v rezervoarjih. Z
uporabo gorivnih celic se lahko O2 in H2 nato pretvorita nazaj v
energetsko čistem in učinkovitem procesu. Eden od načinov za
uporabo tega koncepta se skriva v pojmu “vehicle2grid”: avtomobil opremljen z gorivnimi celicami, ki lahko nastopajo kot majhni hranilniki, sposobni  hitro zagotavljati potrebne energijo za
izravnavo konice ali polnjene v času nizke porabe. V Belfortu je
bila razvita komunikacijska in programska oprema za testiranje
tehnoloških in ekonomskih vidikov teh možnosti, kakor tudi testiranje različnih načinov za elektrolizo.
Za dodatne informacije si oglejte študijo primera “Gas in Power”
na AlpStore spletni strani.
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ergije, in s tem celoten energetski sistem, prilagodi, in lahko služi kot prehodno-orodje, ko gre za prilagajanje
porabe na nihajočo generacijo, zlasti obnovljive energije.
Eden od ciljev je doseči prihranek energije na splošno. Preko pametnih merilnih sistemov in naprav za povratne informacije so potrošniki opremljeni s potrebnimi informacijami za odkrivanje “Power guzzlers” in jim je
onemogočeno, da se razvije splošna ozaveščenosti o porabi energije, kar vodi k shranjevanju energije. Povratne informacije prihajajo v različnih oblikah: lahko kot aplikacije za pametni telefon ali tablični računalnik,
lahko je zaslon, ki se razlikuje od drugih naprav ali pa je vključen v portal za upravljanje z energijo. Ti pošiljajo
informacije o npr. deležu obnovljivih virov energije, ki se proizvaja v regiji ali pošiljajo trenutne cene za
električno energijo. Na primer, ko je kupec obveščen o najvišji ceni električne energije, povratni instrumenti
služijo za spodbujanje premika obremenitve v kritičnih trenutkih. DSM se lahko izvaja preko avtomatskih
naprav za nadzor, skupaj s spremenljivimi cenami.

2.5.3 Širitev in krepitev omrežja
Dodajanje zmogljivosti obnovljive generacije v večini primerov poteka v distribucijskem omrežju na srednji
in nizki napetosti, še posebej pri decentralizirani vetrni energiji in fotovoltaičnih sistemih. Vprašanja stabilnosti napetosti, razmerje med aktivno in nekativno močjo ter pojav obrnjenih pretokov obremenitve z distribucijskega na nabavni nivo omrežja, so veliki izzivi za omrežja in njihove upravljalce. Širitev in okrepitev
omrežja so trenutno so glavni ukrepi za reševanje teh spreminjajočih se potreb. Tehnologije za skladiščenje
in alternativni načini lahko zmanjšajo širitve omrežja, ne morejo pa jih popolnoma preprečiti. Več sistemov za
shranjevanje se lahko upravlja v okviru Virtualnega Energetskega Sistema, več bi služil potrebam delovanja
omrežja, več bi lahko prispevali k obvladovanju pametnega energetskega sistema.

2.5.4 Primerjava skladiščenja in drugih možnosti
Na tej stopnji, se lahko razpravlja samo o prvih rezultati modeliranja obstoječih in potencialnih prihodnjih
sistemov oskrbe z električno energijo. Le nekaj modelov raziskuje celoten spekter možnosti za ujemanje
nastajanja električne energije in povpraševanja po tej na istem kraju in času, s celotnim spektrom tehnologij
za pridobivanje in skladiščenje in obstoječim omrežjem.
Na primer, analiza na podlagi večih meril je bila izdelana s strani Wuppertal Inštituta za podnebje, okolje in
energijoEnviron, da se opredeli najprimernejše alternativne rešitve, da se omeji proizvodnjo vetrne energije,
v primeru pomanjkanja električne zmogljivosti omrežja. Ekonomski, ekološki, politični / družbeni in tehnološki
kriteriji so bili upoštevani in različni nizi ponderiranja so bili uporabljeni za preizkušanje robustnosti rezultatov.
Rezultat je, da so dinamični toplotni nadzemni daljnovodi, dodatni DC podzemni kabli in adiabatni CAES,
so najbolj primerne možnosti, da se omeji presežne proizvodnje električne energije iz vetrnih pretvornikov v
časovnem okviru do leta 2020. Tehnologije za skladiščenje, razen adiabatnih CAES, se štejejo za manj primerne kot je omejevanje proizvodnje vetrne energije.
Iz zgoraj navedenih ocen tehnologij za shranjevanje, postane jasno, da je analiza na podlagi večih meril, še
zdaleč ni končana. Predvsem vloga pripisana CAES je presenetljiva, ko vemo, da obstajata taki samo dve
elektrarni na svetu v tem trenutku. Potencialna je vloga bolj fleksibilnih bioplinarn, vodika in SNG, kriogenega shranjevanja, ki ga poganja povpraševanje po električni SPTE, medtem ko DSM in podobni, niso dovolj
odraženi.
Na lokalni ravni, integracija sončnih elektrarn na distribucijsko nizke napetosti omrežja vse bolj pridobiva na
pomenu. Glavna rešitev o kateri se razpravlja, za boljše vključevanje zelo visoke proizvodnje fotovoltaične
energije na nizkonapetostno omrežje, je akumulator.
Učinki opremljanja decentraliziranih PV sistemov s skladiščenjem v baterijah, so bili ocenjeni v študiji, ki jo je
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (FhG-ISE) v Freiburgu opravil za nizko napetostna podeželjska
in primestna omrežja. Študija razlikuje konvencionalna in optimizirana delovanja shranjevanja. V nekdanjem
načinu, je baterija napolnjena, kadar se električna energija, ki je na voljo, ne uporabi, in kadar baterija ni
povsem napolnjena. V slednjem načinu, ki je predmet preiskav, izvedenih v študiji, je baterija napolnjena in
odvaja energijo tako, da se električno omrežje učinkovito stabilizira.

15

Pametni hranilniki in mobilnost
Smernice za regionalne odločevalce

2.5.5 Vključevanje trajnostne
mobilnosti, sistemov za shranjevanje
energije in pametna omrežja
Vozilo Grid (V2G) pomeni, da se električna vozila
uporabljajo kot naprave za shranjevanje energije
v pametnih omrežij. V tem konceptu je baterija eavtomobila napolnjena, ko je cena nizka (na primer ponoči) ali ko poteka prekomerna proizvodnja
električne energije (npr. opoldne iz PV). V nasprotju s tem pa se energija iz baterij dovaja nazaj v
omrežje, ko je cena električne energije visoka ali
ponudba električne energije ne more zadostiti
povpraševanju.
Nenadzorovano polnjenje lahko hitro pripelje do
številnih težav za uporabnika e-avto in za električno
omrežje. Če se več e-avtomobilov polni istočasno
v isti lokalni mreži, lahko ta mreža kmalu doseže
svoje meje. Takojšnje polnjenje ogrete baterije s
polno obremenitvijo, lahko vpliva na vzdržljivost
baterije. Učinki so odvisni od načina polnjenja (kot
je prikazano v tabeli 2).
Ohranjanje stabilnosti omrežja je eden od glavnih
razlogov za inteligentno polnjenje. Terenske študije
so pokazale, da kupci pogosto zaračunavajo svoje
električne avtomobile na koncu njihovega delovnega dne. Ob takih urah, so električna omrežja že
obremenjena. Tveganju preobremenitve lokalnih
omrežij, se je mogoče zlahka izogniti z nadzorovanim polnjenjem. V večini scenarijev uporabe,
ni treba takoj napolniti e-avto z največjo močjo.
Pogosto se postopek polnjenja lahko razporedi
čez celo noč. Če prihodnja pametna omrežja z
dinamičnimi cenami električne energije postanejo
realnost, bo tudi premik zaračunavanja na obdobja
nizkih cen električne energije, možen.
Danes konvencionalno polnjenje ob javni polnilni postaji ne zagotavlja načina za samodejno
obračunavanje polnjenja. Zaradi vseh teh pomanjkljivosti, avtomobilska industrija, proizvajalci polnilnih postaj in operaterji omrežij delajo na konceptih za “pametno zaračunavanje”, kjer polnilna
postaja komunicira z napravo za nadzor polnjenja
električnega vozila.

Primer				
Spopadanje s povpraševanjem po
hot-spot polnjenju z inovativnimi
pristopi hranjenja energije v Vorarlbergu
Več bo električnih vozil, večje bo povpraševanje po nekaterih “vročih točkah” za polnjenje vozil v prihodnosti - na
primer v nakupovalnih centrih ali garažah družb. Ta pilotni
projekt je testiral, kako lahko “pametni” sistem za shranjevanje energije popravi točno to vrzel, da bi se izognili
oviram na lokalnem omrežju. PV sistem na strehi garažne
hiše (= oskrba z električno energijo), ki je povezan z
večimi polnilnimi postajami (= povpraševanje po elektriki)
s pomočjo inovativnega sistema z baterijo: Ta baterija temelji na tehniki, imenovani vezenje – izdelana je v podobnem postopku, kot je za šivanje, da bi se povezala različna
področja materiala. Ta posebna tehnika se uporablja za
povečevanje moči in energetske gostote baterije hkrati
- dva pomembna dejavnika, ko gre za obravnavanje teh
novih vročih točk.
Za več informacij, si oglejte študijo primera “EVective Storage” na AlpStore spletni strani.
Primer				
Načrtovanje flote mobilnega
shranjevanje v Alzaciji
Na področju Strassbourga, je ta pilotni projekt vzpostavil
načrt za optimalno shranjevanje in vzorec za polnjenje z namenom oskrbe celotne flote posameznih mobilnih skladišč
za električna vozila. S pomočjo samostojno razvilte mobilne aplikacije,   so bili potovalni podatki   lastnikov (potencialnih) električnih vozil (EV) zbrani (posebna pozornost je
bila posvečena zasebnosti) in določeni algoritmi za simulacijo optimalnega časa polnjenja in njegove kvantitete, so bili
izdelani. Ti algoritmi so bili nato na preizkušnji z namestitvijo
treh polnilnih postaj na območju Alzacije. Poleg tega je ta projekt omogočil čezmejno interoperabilnost teh polnilnih postaj
in razvil je programsko opremo z že obstoječimi nemškimi
in francoskimi polnilnimi postajami – s tem se je doseglo
povečanje dobe flote teh mobilnih skladišč na kolesih in aktiviranje večjega števila državljanov s stalnimi izboljšavami
aplikacije.
Za dodatne informacije si oglejte študijo primera “Alsace Auto
2.0”, na AlpStore spletni strani.

Osnovni pogoj za pametno polnjenje je komunikacijska vez med avtomobilom in polnilno postajo. Zato je dvosmerno komuniciranje pomembno. Niti omrežje,
niti avto ne moreta nadzorovati postopka polnjenja. Le preko “pogajanja” o optimalnih parametrih, se lahko
optimalna krivulja polnjenja izračuna.
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Tabela 2, Različni tipi modelov polnjenja
Moč

Trenutno

Energija

Čas polnjennja

Port

Uporaba

Model 1

230 V/ 1 faza

16 A

3,6 kW

3,8 h

Schuko-vtičnica

zasebno

Model 2

400 V/3 faze

32 A

22 kW

0,6 h

CEE-vtičnica

zasebno

Model 3

400 V/3 faze

63 A

44 kW

0,3 h

Varno povezano

Zasebno/javno

Model 4

400 V DC

150 A

60 kW

0,2 h

Varno povezano

javno

2.6

Okvir EU

EU sledi načrtu Strateške energetske tehnologije (SET) Plan. Je glavno podporno orodje odločanja za Evropsko energetsko politiko. Plan SET ima dva večja roka: Za leto 2020, zagotavlja okvir za pospešek razvoja
in uporabe stroškovno učinkovitih nizkoogljičnih tehnologij. Za leto 2050, ki je bilo usmerjeno v omejevanje
podnebnih sprememb za dvig globalne temperature za največ 2°C.
Glede na rast evropskega energetskega trga, sodelovanje evropskih operaterjev prenosnega sistema (TSOs)
in evropskega regulatorja je velikega pomena. 2011, je združenje Evropskih upravljalce TSOs ENTSO-E
začelo z svojim delom. ENTSO-E ima nalogo razviti in objaviti razvojni načrt enotnega omrežja vsaki dve leti.
V okviru tega plana, so zahteve za širitev omrežja zračunane za obdobje 10ih let. Glavne točke so širitev
čezmejnih daljnovodov in odprava ozkih grl v prenosih omrežja.
Združenje Evropskih operaterjev distribucijskega omrežja za pametna (EDSO) je zbiranje 30 distribucijskih
sistemskih operaterjev iz 17-ih EU držav, ki pokrivajo 70% EU točk električne oskrbe, sodelujoč, da bi pripeljali pametna omrežja iz vizije v realnost. Združenje se zavzema za spodbujanje zanesljivosti, optimalno
upravljanje in tehnični razvoj elektrodistribucijskih omrežij, medtem ko dosegajo evropske cilje energetske
učinkovitosti, zmanjšanje toplogrednih plinov, in večji delež obnovljivih virov energije.
EDSO in ENTSO-E skupaj z ostalimi institucijami tvorijo evropsko pobudo za energetsko omrežje (EEGI).
EEGI je objavil načrt za pametna omrežja, kateri je sedaj sprejet in razširjen v okviru načrta SET celovitem
načrtu za “Razvoj povezane infrastrukture in procesov” (naj bi začela veljati v letu 2015).

2.7

Nacionalni okvir

Naokoli po Evropi, so vse države aktivno vključene v raziskovanje novih tehnologij za shranjevanje kot tudi
možnosti za integrirane shranjevalne sisteme. Seveda obstajajo različne vrste pravnih okvirjev in programov
financiranja v različnih državah. Vseeno pa mnoge države tesno delajo med sabo in sodelujejo pri njihovih
raziskovalnih iniciativah. V okviru projekta AlpStore, so bili ti okviri analizirani in dali skupaj pomembne informacije. Podrobne elaborate in poročila lahko najdete na spletni strani AlpStore in v beli knjigi, katera je bila
objavljena kot del projekta AlpStore.

3

Pogosto zastavljena vprašanja

Prehod na novi energetski sistem, ki temelji na predvsem obnovljivih virih energije je dolgoročen izziv.
Odločevalci v lokalnih in regionalnih oblasteh se soočajo z vprašanji iz njihove lokalne družbe, okolijskih
skupin, energetskih in mobilnih služb, načrtovalnih oddelkih in veliko drugih interesnih skupin. V pogovoru
s strokovnjaki bi pogosto dobili odgovore, kot so “Da, toda …”. Naložbe v skladiščenje se dandanes lahko
plačajo dolgoročno in le če bo ugoden pravni okvir za energetski prehod. Koncept STORM kot opisan v
poglavju 4 vodi odločevalce skozi naslednjih nekaj let in predstavlja “ne obžalovane ukrepe”.
Odločitve o novih energijah, mobilnosti in možnosti shranjevanja so pogosto sporne. Biti v strahu z zadostno
oskrbo z energijo, se tiče negativnega vpliva na krajino in okolje ali na strah za izgubo denarja z napačno
investicijo: Odločevalci bi morali imeti za svoje stranke zanesljive odgovore. Naslednji seznam vprašanj in
odgovorov je bil izpeljan iz izkušenj partnerjev AlpStore med njihovimi pilotnimi aktivnostmi. Za več vprašanj
in odgovorov preverite forum znanja na spletni strani www.alpstore.info
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3.1

Potrebe in možnosti shranjevanja

Ali za obnovljive vire energije potrebujemo skladiščenje?
Kot prvo, vsak sistem oskrbe z električno energijo potrebuje ponudbo, katera se mora ujemati z povpraševanjem,
tudi konvencionalnega sistema. Večji delež negibljivih elektrarn v proizvodnji mešanici, večja je potreba po
prostoru za skladiščenje. Na primer, Francoski sistem napajanja se močno zanaša na nefleksibilne nuklearne
elektrarne postaje. Kot rezultat, je potrebna velika zelo prilagodljiva zmogljivost hidroelektrarne za ujemanje z
Francoskim električnim generatorjem povpraševanja. V drugih država, je potrebna prožnost, zagotovljena s strani visoko prožnega plina elektrarn, in v vseh državah, vrtečih se mas konvencionalnih elektrarn zagotoviti
kratkoročno shranjevanje električne energije v obliki rotacijske energije.
Proizvodnja obnovljive energije pogosto niha toda je tudi zelo fleksibilna. Izhodna moč fotovoltaike in vetrne
elektrarne je mogoče nadzorovati enostavno in se lahko samodejno spremeni v nekaj sekundah – toda le
med nič in vsakokratnem trenutnem maksimumu kateri je odvisen od sončnega obsevanja in hitrosti vetra.
Dokler inštalirana zmogljivost energije iz obnovljivih virov električne energije ni prevelika in se le malo uporablja fleksibilnost, višji delež obnovljivih virov energije poveča potrebo za skladiščenje v primerjavi z običajnimi
sistemi oskrbe z električno energijo.
Količina skladiščenja, ki se potrebuje v glavnih sistemih obnovljive energije je bila ocenjena v številnih modelnih izračunih. Rezultati konvergirajo do naslednjega zaključka: če se električnim omrežjem doda več inteligence (merilne naprave in avtomatsko krmiljenje ),in če so proizvodnja in povpraševanja narejena bolj
fleksibilno , ne bo potrebno skladiščenje dokler se ne zagotovi polovica energije s strani obnovljivih virov,
čeprav je velik del tega zagotovljen s strani vetra in fotovoltaične elektrarne z zelo nestanovitno. Dolgoročno
(sezonsko) shranjevanje ne bo potrebno dokler obnovljivi delež ne bo dosegel 80 %. Vendar pa so se ozka
grla že pojavila lokalno v distribucijskih omrežjih katerih shranjevanje bi le to lahko pomagalo preseči.
Obstoječe študije so prišle do zaključka, da ko je enkrat 80% in več električne energije proizvedene iz obnovljivih virov, bo potreba za dolgoročno skladiščenje močno narasla, kot pri kratkoročnem skladiščenju.
Zahtevana zmogljivost dolgoročnega skladiščenja v polnem električno voltaičnem sistemu oskrbe kateri temelji na fotovoltaiki in vetrni moči je bil ocenjen da je le 10% letne porabe električne energije, če se fotovoltaične
in vetrne elektrarne razširijo po vsej Evropi, Severni Afriki in Bližnjem Vzhodu in zgrajena močna omrežja
električnega menjalnika. Šibkejša kot so prenosna omrežja večja je potreba po dolgoročnem skladiščenju.

Odkar skladiščenje ustvarja izgube: ali je sploh smiselno?
Večje kot so izgube manj smisla ima skladiščenje in povrnejo se bolj alternativne rešitve. Slednji obsegajo
upravljanje generacije, vključno z neuporabo del razpoložljivega vetra in fotovoltaične energije, upravljanje
povpraševanja in uravnoteženje proizvodnje in povpraševanja na dolge razdalje preko električnega omrežja.
Kakorkoli, tudi če so izgube pomembne, imajo nekatere stopnje vedno možnost skladiščenja obnovljivih virov
energije za koristi sistema.

Ali lahko črpalna hidroelektrarna izpolnjuje dolgoročno skladiščenje potreb?
Načeloma da, saj je samo praznjenje zelo nizko (0-0,5% na dan). Energetske izgube se pojavijo le ko se črpa
voda in ko pade dol in poganja turbine, toda ne kadar je le shranjena v višji rezervoar. Vendar pa za črpalne
hidroelektrarne ni dovolj primernih območij, katera bi izpolnila potrebe dolgoročnega shranjevanje energije v
sistemih za oskrbo z električno energijo z več kot 80% deleža obnovljivih virov.

V kolikšni meri lahko baterije spodbujajo lokalno energetski avtarkij?
Načeloma, baterije lahko zagotavljajo popolno lokalno električno avtarkijo. To se zgodi v primeru oskrbe
z električno energijo. Tipični primeri so avtomati za vozovnice, prometne signalizacije, planinske koče ali
telekomunikacijske postaje katere so polno oskrbljene z fotovoltaičnim sistemom z hrambo baterij. Za te aplikacije, je razširitev električnega omrežja pogosto dražje od sistema baterij.
Doseganje energetske avtarkije v stavbah s fotovoltaičnimi sistemi in baterijami je v Evropi težak, posebej
zlasti na višjih zemljepisnih širinah, saj je izkoristek sončne energije v zimskem času precej nižji kot v polet-
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nem času in ogromni fotovoltaični generatorji in/ali baterije bi bile potrebne za zagotovitev polne avtarkije.
Nadalje, baterije niso dobra dolgoročna energetska hramba, ker se povrne le če se uporablja za številna
polnjenja.
V primerih vasi ali regij, kjer so različni obnovljivi viri energije lahko združeni skupaj, v najboljšem primeru z
visokim deležem bioplina, se lahko energija avtarkija doseže lažje kot v posameznih stavbah in bolj smiselno.
Vendar pa bi se morali stroški avtarkija previdno primerjati z rešitvami ki vključujejo povezavo z elektriko in/
ali plinskim omrežjem in uporaba baterij bi morala biti ocenjena glede na druge možnosti skladiščenja, zlasti
moč za plin, če je izbrana polna avtarkija.

Je v bližnji prihodnosti moč za ogrevanje primerna rešitev?
Moč za ogrevanje (PtH) označuje uporabo presežkov električne energije za proizvodnjo toplote v tej razpravi,
ne le električno ogrevanje. “Presežek” pomeni, da bi morali izhodno moč vetra ali fotovoltaičnih generatorjev omejiti pod morebitne trenutne največje moči če ne more biti storjena nobena lokalna uporaba skupne
razpoložljive obnovljive energije, na primer v primeru močnega vetra ali sončnega sevanja, medtem ko je
povpraševanje nizko. Potem ima uporaba, za drugo nepotrebno električno energijo za toplotni generator,
smisel.
PtH je primerna rešitev za bližnjo prihodnost, ker (1) se dogaja vse bolj pogosto, da se v celoti izkoristijo
razpoložljive vetrne in fotovoltaične energije katere ni možno uporabiti lokalno zaradi omrežnih omejitev, (2)
toplota se lahko lažje skladišči in ob nižjih stroških kot elektrika, in (3) pretvorba električne energije v toploto
je mogoče storiti s poceni standardno vodno bojler tehnologijo. Grelnik je lahko preprost grelni rezervoar
nameščen v rezervoarju s toplo vodo.
Tudi če ni lokalnih omrežnih omejitev, je PtH primerna možnost katera se za upravljalca vetrne ali fotovoltaične
elektrarne izplača. To je v primeru če so stroški dobave toplote višji od nabavne cene, pridobljene za električno
energijo. Trenutno so stroški toplote ki nastanejo z zemeljskim plinom ali nafto gorilniki in nabavnih cen za
veter in fotovoltaično elektriko v Nemčiji približno dosegla pariteto na ravni okoli 8 ct/kWh. Medtem ko se
stroški toplote iz konvencionalnih virov, po navadi povečajo, se stroški fotovoltične energije in vetra še naprej
zmanjšujejo. Zato je smiselno, da se slednja uporabi za toplotno proizvodnjo.
Če v račun vzamemo razpoložljive strešne in fasadne površine za fotovoltaične in solarne zbirateljske naprave je za toplotno proizvodnjo pogosto priporočljivo namestiti sončne energije saj pretvarjajo sončno svetlobo v toploto veliko bolj učinkovito kot da vzamemo v račun fotovoltaične panele kateri pretvorijo sončno
svetlobo v elektriko, s čimer se bolje izkoristi razpoložljive stavbne površine.

Kaj bi lahko bili razlogi za uvajanje skladiščenja danes?
V letu 2015, so razlogi za skladiščenje med drugim lahko …
Za uporabnike:
• Povečanje varnosti oskrbe
• Bolj stroškovno učinkovita oskrba z električno energijo npr. v primeru dobave izven omrežja ali če so
učinkoviti stroški električne energije za samooskrbo iz obnovljivih virov energije, vključno s hrambo pod
električnim nakupom tarif
• Rezanje moči v konici, kar posledično pomeni prihranek stroškov nakupa električne energije
Za električne operaterje omrežij:
• Stabilizacija električnega omrežja (kontrola napetosti, frekvenc in reaktivne moči)
• Preložitev ojačitve omrežja in odlog investicij omrežja
• Pridobivanje izkušenj z novo tehnologijo skladiščenja

Ali lahko sistemi za skladiščenje pomagajo optimizirati upravljanje energije v stavbah?
Da, lahko. V bistvu, imajo skladiščni sistemi v stavbah dve vlogi: (1) zagotavljanje varnosti dobave za naprave
z visokimi zahtevami glede razpoložljivosti, na primer v bolnišnicah, in (2) rezanje dragih vrhov moči. Danes
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imajo lahko predvsem več nadstropne hiše z številnimi stanovanji korist od lokalne proizvodnje električnosti
(PV, CHP) in velikih skladiščenj baterij.

3.2

Pripravljenost tehnologije

Katere tehnologije so zrele in stroškovno
učinkovite?
Veliko pomembnih tehnologij za shranjevanje,
vključno z litij – ionskimi baterijami in moči na
plin (P2G), so na ravni tehnološke pripravljenosti
(TRL) 8, kar pomeni “dejanski sistem zaključen in
usposobljen skozi test in demonstracijo”. Nekatere druge, kot so črpane vodne in svinčevih
akumulatorjev, so tudi na najvišji ravni tehnične
zrelosti, TRL 9 (dejanski sistem dokazan skozi
uspešno misijo operacij) in skoraj vsi so vsaj na
TRL 6 (sistem/ pod sistemski model ali prototip
demonstracije v ustreznem okolju). Med najmanj
razvitimi tehnologijami na TRL 6 so baterije redox
in shranjevanje stisnjenega zraka.

Primer				
Povečanje energetske
samozadostnosti v Oberallgäu
V okviru pilotnega projekta PVStoreplusdom v Oberallgäu v južni Bavarski, 6 domov, ki že proizvajajo energijo z
fotovoltaičnim sistemom so opremljena s malimi sistemi za
interno shranjevanje da raziščejo kako lahko različne vrste
skladiščenja vplivajo na stopnjo samo potrošnje in samozadostnosti. Električna energija proizvedena s strani sistema
PV je shranjena namesto da bi v omrežje dovajala – in se
lahko uporablja v kasnejši časovni točki za pokrivanje potreb
po energiji, preden bi porabljalo elektriko iz omrežja tudi če
sonce ne sije in PV sistem ne more proizvajati energije.  Eden
od gospodinjstev je bil sposoben sam pokriti 60% elektreče
potrebe, ki jo proizvede PV sistem in skladiščenje– prispeva k
višji stopnji energetske samozadostnosti.

Med vsemi zrelimi tehnologijami za shranjevanje, Za nadaljnje informacije si poglejte primer študije
toplotne hrambe, npr. rezervoarji z vročo vodo “PVskladiščenjeplusdom” na spletni strani projekta AlpStore.
imajo najnižjo ceno. Zlasti se lahko uporabljajo
v okviru proizvodnje toplote in električne energije
(CHP) generacije. Uporaba svinčenih lito ionskih baterij je stroškovno učinkovit za oskrbo z električno energijo izven omrežja in zelo pogosto samooskrb, predvsem v kombinaciji s fotovoltaičnimi strešnimi sistemi v
stavbah z stranskim električnim povpraševanjem podnevi.

Kakšna je perspektivna cena baterij?
Razen svinčevih baterij, se za vse tehnologije akumulatorskih baterij pričakuje znatno zmanjšanje stroškov.
Litijsko-ionske baterije, ki so doživele znižanje cen za 20% vsakič ko se kumulira proizvodna zmogljivost baterije v zadnjih 20-30 letih podvojilo. Če se to ekstrapolira v prihodnost in se obravnava fotovoltaični sistem z
litijsko ionsko baterijo, se šteje da bodo dodatni stroški na kWh zaradi litijsko ionskega skladiščenja baterij 10
ct/kWh leta 2020 in 5 ct/kWh v letu 2030.

V kolikšni meri lahko bioplin izpolnjuje regionalne potrebe po energiji?
Bioplin lahko prispeva nekaj odstotkov električne energije in toplote, potrebne za izpolnitev celotnega
povpraševanja na območju Alp. Lokalni prispevek je lahko bistveno višji. Če so opremljeni z plinskimi in toplotnimi skladišči, lahko bioplinske naprave delujejo v načinu povpraševanja električne energije, s čimer se
bistveno zmanjša potreba po skladiščenju v elektroenergetskem sistemu.

Kdaj bo opcija plin na moč?
Na dolgi rok, bo potreba za skladiščenje veliko večja kot za kratkotrajno. Slednje, obstaja veliko alternativ,
ki jih je v preteklosti manjkajo. Moč za plin (P2G), t.i. proizvodnja hidrogena in metana z uporabo presežne
električne energije in skladiščenje teh plinov v obstoječih plinskih skladiščih, je trenutno Edina možnost za
dolgoročno shranjevanje večjih količin energije. Že obstoječa skladišča zemeljskega plina v Nemčiji lahko
shranijo dosti plina za pokritje povpraševanja električne energije za več mesecev z plinsko elektrarno. Situacija je podobna v večini držav. P2G je na TRL 8, dejanskem sistemu zaključen in kvalificiran skozi test in
demonstracijo, kar pomeni, da prvi industrijski P2G-obrati delujejo. Kakorkoli, je učinkovitost pretvorbe nizka
in stroški visoki v primerjavi z drugimi tehnologijami skladiščenja.
Za proizvodnjo metana z P2G, je potreben ogljikov dioksid (CO2). Lahko se vzame iz zraka , toda uporaba
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bogatih virov CO2-rich kot bioplin ali izpušni plini iz
sežiganja cementa zmanjšuje stroške. Iz tega razloga
bi morali P2G ustanoviti na mestih, kjer so na voljo
zadostne količine koncentriranega CO2.
P2G je že možnost, zlasti v naslednjih kontekstih:
Velike bioplinske rastline kjer P2G zagotavlja izpolnjevanje bioplina za injiciranje v plinsko omrežje.
Področja, kjer generacija iz fotovoltaičnih ali vetrnih
elektrarn pogosto vodi, ali se pričakuje, da vodi k
trajnejšim omrežnim zastojem v bližnji prihodnosti, in
razširitev omrežja bi bila zelo draga.
Kemična industrija rastlin s potrebo po vodiku.

Ali lahko vztrajniki zagotavljajo nove možnosti
za srednje in dolgoročno skladiščenje?
Vztrajniki tudi z magnetnimi ležaji, ki imajo zelo nizke izgube zaradi trenja, so možnost za shranjevanje
z najvišjo stopnjo samo praznjenja. Slednje lahko
doseže celo 100% na dan, t.i. skladišče je lahko prazno dan po polnjenju brez uporabe shranjene energije.
Iz tega razloga, so vztrajniki zadnja možnost, da se
šteje za srednje in dolgoročno skladiščenje. Vendar,
so vztrajniki zelo primerne hrambe če je potrebno
skladiščiti energijo katera se hrani za frakcije sekund
do minut. Med drugimi se lahko uporabljajo v mobilnem sektorju, da si opomore v primeru zavor vozila.

3.3

Mobilnost in skladiščenje

Primer				
Uporaba skladišč za
stabilizacijo omrežja v Legnanu
Pilotni projekt T.E.A.M. (TechnoCity Energy Area
Manager-tehnološko mesto energetskega upravljavskega območja) v  Legnanu, okoli 50km iz Milana, vključuje
upravljanje poslovnih in znanstvenih kampusov kot inteligentno energetsko celico združuje lokalno proizvodnjo s stacionarnimi baterijami in primerno programsko
opremo za optimizacijo energetskega ekosistema. Na
podlagi virtualnega sistema moči (VPS), kateri virtualno
koordinira povpraševanje in proizvodnjo manjših enot
energije, je bil nov sistem IKT vzpostavljen za uporabo
skladišč za stabilizacijo glavnih omrežij ki jih ponujajo
pomožne storitve. Z naraščajočo uveljavitvijo obnovljivih virov, ta vloga skladiščenja prevzame večji pomen.

Primer				
Električna toplotna
energija Grafing
V mestu Grafing v okrožju Bavarske Ebersberg je lokalni dobavitelj energije in upravljalec omrežja namestil
ogromne vodne rezervoarje za optimizacijo upravljanja
energije in toplote. V prihodnosti bi morali rezervoarji
shraniti presežno energijo iz bioplinske naprave in potencialno vetrno turbino.

Ali so polno električna in hibridna vozila
pametna možnost za trajnostno mobilnost?
Električni pogoni so 3 do 4 krat bolj učinkovita od
motorjev z notranjim izgorevanjem. Če so na voljo z
električno energijo iz obnovljivih virov, zagotavljajo
pomemben korak v smeri trajnosti. Poleg varčevanja z
energijo, zmanjšujejo hrup in onesnaževanje škodljivih
emisij v ozračje. Hibridna vozila imajo enake prednosti, vendar v manjši meri. Medtem ko so izvedljivi korak
k popolni električni in obnovljivi mobilnosti so z omejeno uporabo polnili pametna omrežja.

vir: Rothmoser
Za nadaljnje informacije si poglejte primer študije “Boplin in
daljinsko ogrevanje Grafingu” na spletni strani  AlpStore.

Električna vozila sama po sebi niso pametna tehnologija, toda zagotavljajo element pametnih energetskih
sistemov. Če so baterije električnih vozil priključene na električno omrežje, v času neuporabe in če je proces
polnjenja ustrezno nadzorovan, lahko zagotovijo kratkoročno shranjevanje v sistemu električnih nadomestil.
(glejte poglavje. 2.5.5)

Kateri ukrepi bodo prinesli rast plana električne mobilnosti?
Električno mobilnost lahko najbolje predstavimo prvo kot flote vozil, kot so trdne in institucionalne flote občinskih
avtobusov, taksiji ali komercialna vozila katera se vozijo na kratke razdalje in pridejo nazaj na isto točko v kratkem časovnem intervalu. Za spodbujanje uporabe električnih vozil po posameznih uporabnikih, se lahko šteje
število ukrepov, zlasti prednosti ki ponujajo brezplačno parkiranje električnih vozil na polnilnih postajah ali
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predpisanih cestah ali mestnih območjih za vozila
brez motorjev z notranjim izgorevanjem.

Ali bo polnjenje električnih vozil ogrozilo
stabilnost omrežja in energetske oskrbe?
Ne več ali manj kot katerikoli gospodinjski aparat.
Če veliko ljudi odpre svoj hladilnik istočasno na
začetku polčasa nogometne tekme prikazane na
TV-ju, to ogroža stabilnost omrežja, vendar se z
tako situacijo lahko soočimo z običajnim delovanjem omrežja. To drži tako dolgo kot hitro polnjenje ki se ne razporedi na zasebna mesta in
tehnologija je razporejena za nadzorovano polnjenje. (poglejte poglavje. 2.5.5).
Poleg tega se lahko za polnjenje električnih vozil
omrežja še stabilizirajo in energetska oskrba če
sta polnjenje in polnilni tok določena v odvisnosti
parametrov omrežja. Kot se osebna vozila v
povprečju vozijo le eno uro na dan obstaja večja
možnost, da jih bo prej ali slej v preostalih 23 ih
urah na dan – povsem v nasprotju z mnogimi
drugimi napravami, ki so porabniki električne
energije, katerih čas delovanja je izbran manj
prožno.

Ali se lahko baterije električnih vozil uporabijo za skladiščenje odvečne energije iz
vetra in PV?
Da, to je njihova glavna vloga v gospodarstvu,
predvsem obnovljivih virov energije, poleg zagotavljanja energije za pogone vozil. Vendar, pa
lahko cela floto električnih vozil skladišči le toliko
elektrike kot jo država potrebuje v nekaj dnevih.
Zato so baterije električnih vozil kratkoročno
skladiščenje ne srednje ali dolgoročno.

Ali obstajajo dolgoročne trajnostne alternative za električno mobilnost?

Primer				
Skladiščenje obnovljive energije
za mobilnost v Mantovi
V Mantovi v S Italiji, je bilo mobilno skladiščenje dodano
lokalni polnilni postaji električnih vozil za preizkus njegove
integracije v obnovljivi virtualni električni sistem (VPS). Tukaj, je VPS sestavljen iz bioplina in fotovoltaike rastlin kot
proizvajalcev in polnilne postaje kot glavnega električnega
potrošnika. Uporaba modernih zapisovalcev podatkov in
modernih usmerjevalnikov, informacija o stanju shranjevanja in razpoložljivosti zaračunavanja je vizualizirana. Poleg pridobivanja dragocenih informacij o uporabi in velikosti
skladišč za tako aplikacijo, je ta pilotni projekt to sposoben
prikazati kako lahko pametno upravljanje skladišč in energije
kombiniramo z obstoječo infrastrukturo – je tudi omrežje ki
povezuje ulično razsvetljavo služi kot podatkovna povezava
za energetsko pametna omrežja.
Za nadaljnje informacij, si poglejte primer študije “è rete luce”
na spletni strani projekta AlpStore.
Primer				
Drugo življenje e-kolesne-baterije
skladiščenja v Oberstdorfu
Z združevanjem 16ih drugo življenjskih e-baterij na eno stacionarno shranjevanje za majhno alpsok kočo, ki se nahaja
na Buchrainerskih alpah, so z pilotnim projektom testirali uporabo in izvajanje takšnih drugoživljenjskih aplikacij in njihovih
prednosti za lastnike koč kot tudi morebitne koristi za e-kolesarski turizem v območju.  Kombinirani sistem za shranjevanje
ponuja 4 snemljiva e-kolesarske baterije ki se lahko zamenjajo
s praznimi e-kolesarskimi baterijami, tako da e-kolesarski turisti nadaljujejo njihovo turnejo s povsem napolnjeno baterijo –
spodbujanje podnebju prijaznega turizma v alpskem prostoru.
Hkrati, baterije shranjujejo presežek moči, ki je nameščen s
strani sistemaPV in zagotavlja električno energijo doma v času
nizke ali ne lokalne moči proizvodnje – posebna prednost odkar koča ni več povezana na glavno omrežje in je zato povsem
odvisen od lastne proizvodnje.

Dolgoročna alternativna trajnost za električno
mobilnost so sintetična goriva, ki so proizvedena Za nadaljnje informacije si poglejte primer študije
z močjo plina (P2G) ali tekočo močjo (PtL) proce- “PVSkladiščenjeplusE-kolo” na spletni strani AlpStore Website.
sira iz vode in ogljikovega dioksida (CO2) z uporabo elektrike od obnovljivih virov (glejte poglavje.
2.4.9). Takšna goriva se lahko uporabijo v motorjih z notranjim izgorevanjem, ki nadomešča kerozin ali dizelsko gorivo. Za letalski sektor, kerozin iz PtL – ja je veliko bolj primerna opcija kot električni pogon. Sintetična
goriva je mogoče shraniti veliko preprostejše kot električne energije in se izogniti problem omejenega obsega,
toda je celoten strošek in vpliv električne mobilnosti precej nižji od mobilnosti z uporabo obnovljivih sintetičnih
goriv v motorjih z notranjim izgorevanjem.

3.4

Okoljski vplivi

Ali obstaja možnost recikliranja za baterije?
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Da, glavni materiali baterije se lahko reciklirajo in
sistemi za recikliranje so bili vzpostavljeni.
Da še zlasti, če so baterije reciklirane. Vprašanje
naraste zlasti v zvezi z litijem, kateri se uporablja
v baterijah in kateri bo izredno povečal potrebno
količino litija. Vendar pa so nedavne študije pokazale, da obstaja dovolj litija za pokrivanje potreb
po litiju, tudi ko gre za široko uporabo litij-ionskih
baterij. S prihodom baterij toka redox bo potrebno manj litija.

Ali lahko
življenje?

baterije

prejmejo

drugo

Ne, toda lahko prejmejo drugo uporabo, ko njihova zmogljivost enkrat pade pod vrednost ki je
še sprejemljiva za prvo uporabo. Na primer, litijsko – ionske baterije katerih prostornina je padla
pod 80% prvotne vrednosti, je morda ne bo več
mogoče uporabljati v vozilih, ampak v premičnih
aplikacijah, kot so stavbe, kjer je prostornina do
teže manj pomembna.

Ali vonj shranjevanja bioplina nehote
povzroča težave okolici?
Proizvodnja bioplina vključuje odstranitev vseh
smrdljivih komponent. Nadalje, so bioplinske naprave zelo tesne in ne omogočajo velike količine
bioplina katero bi pobegnilo v okolje. Če bioplin
pobegne in diši, to kaže na nepravilno delovanje
bioplinarne, ki jo je mogoče rešiti. Pogosteje ne
bioplin, ampak substrat, ki je vložen v bioplinski
napravi, smrdi. Pogosto je shranjen na odprtih,
toda pokritih skladiščnih površinah zunaj. Tu
lahko boljše ravnanje in skladiščenje substrata
močno zmanjša problem.

Ali obstaja nevarnost za naravna in bioplinska skladišča da eksplodirajo?
Tveganje za shranjevanje plina, da eksplodira,
je zelo majhna, če se le spoštujejo temeljna varnostna pravila opazovana s strani operaterja.
Nevarnosti za eksplozijo bioplina je manjša kot
za zemeljski plin, saj bioplin vsebuje okoli 40%
nereaktivnega ogljikovega dioksida (CO2).

3.5

Primer				
Skladiščenje mobilizira
celotno provinco Brescia
Preprečevanje tako imenovanega “območja tesnobe”,
ki opisuje strah, da ne bi mogli najti postaje e-polnjenja
pravočasno, je bil cilj pilotnega projekta v Brescii, ki se nahaja približno 100 kilometrov vzhodno od Milana. Dva zemljevida sta bila razvita, da bi vzpostavili optimalno arhitekturo
mreže polnilnih postaj skupaj s proizvodnjo energije in sistemi
skladiščenja. Da bi te načrte spremenili v dejanja se je ta pilotni projekt posvetoval o ključnih ukrepih, ki bi jih morali javni
upravni organi na različnih ravneh upoštevati, da bi lahko
vodili te vrste projektov. Ti predlogi želijo olajšati razvoj infrastrukture polnilne postaje, spodbujajo uporabo električnih
vozil (EV) v flotih, javnih in zasebnih, in potiskajo naprej k
hitremu usklajevanju pravilnikov o napravah na Evropskem
nivoju. Inovativne metodologije in poslovni načrt za izvedbo
pilotnega projekta kažejo, kako in kje lahko javni organi sprejmejo ustrezne ukrepe za mobiliziranje regije in izkoristek
skladiščenja na regionalni ravni.
Za dodatne informacije si oglejte študijo primera “energije v
gibanju” na AlpStore spletni strani.
Primer				
Skladiščenje služi večim
ciljom v Aosta
Ta pilotni projekt, ki povezuje električno vozilo (EV),
mala in srednje velika podjetja (MSP), glavno omrežje in
elektrokemično shranjevanje služi za testiranje različne konfiguracije uporabnikov – in kako dobro je treba izpolniti te
cilje. V prvem testu tako imenovani “pametno vozlišče” deluje
tako, da se  maksimizira obremenitev izravnave, kar pomeni,
da je skupna obrementiev   ohranjena zelo blizu določeni
vrednosti za uravnoteženje omrežja. V drugem testu, IT
komponenta povezuje druge 4 kompponente z alogoritmom
za maksimiziranje samoporabe, zato zahteva minimalno
oskrbo iz omrežja. Ta test je omogočil prikaz da z uporabo
skladiščenj zmanjša potrebo za moč omrežja. Zahvaljujoč se
svoji reprezentativni lokaciji v malih in srednjih podjetjih, je ta
projekt primer za podobna podjetja, kar kaže na velik potencial za nadaljnje okoliščine.
Za nadaljnje informacije, poglejte primer študije “pametna
vozlišča” na spletni strani AlpStore.

Regionalne ugodnosti

V kolikšni meri lahko obnovljivi viri in lokalna skladišča spodbujajo gospodarstvo v regiji?
Obnovljivi viri energije iz lokalnih virov na splošno nadomešča energijo katera je proizvedena in uvožena od
zunaj regije. Tako je ustvarjanje vrednosti premeščeno v regijo, s čimer se povečuje lokalne gospodarske
aktivnosti, zaposlenosti in dohodkov. Lokalno shranjevanje lahko dodatno poveča uporabo obnovljivih virov
energije iz lokalnih virov, s čimer se izboljša ekonomske učinke.
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Kako imajo lahko lokalni MSP-ji korist od razvoja skladiščenja in uvajanja?
Mala in srednje velika podjetja (SME) imajo lahko koristi od razvoja in uvajanja shranjevanja preko naročil za
montažo in vzdrževanje, delno pa tudi za proizvodnjo in upravljanje skladiščnih komponent in sistemov. Kot
porabniki energije, imajo lahko MSP-ji korist od
sistemov za shranjevanje, ki jih uporabljajo za
optimizacijo njihovega energetskega nakupa in Primer				
lastni proizvodnji električne energije in toplote.
Stališče državljanov v Grafingu

Ali obstajajo posebni odnosi med shranjevanjem energije in turizmom?
Naprave za obnovljive vire energije je lahko zelo
privlačna za turiste, če imajo nekatere izjemne
lastnosti ali če omogočajo, da bi dobili dober
vpogled v novo tehnologijo, na primer s poučno
vizualizacijo in razlago. Skupnosti energetskega
prehoda, kot so Güssing v Avstriji ali Morbach
v Nemčiji dosegla pomemben dohodek iz turizma, povezanega z njihovimi obrati za obnovljivo
energijo. Projekt AlpStore “PVStoreplusE-kolo”
je bil podprt s turistično organizacijo Oberstdorf, ki verjame, da take tehnologije spodbujajo vzdržnost njihovih ponudb. Ugledni Nemški
vodič založnik Baedeker je celo objavil Vodnik
posebej namenjen za obrate za obnovljivo energijo. Shranjevanje energije je nova tema in skupnosti, ki uporabljajo in predstavljajo skladiščno
tehnologijo obiskovalcem ima dobre možnosti,
da postane turistična atrakcija.

Vključevanje lokalnih prebivalcev je ključni dejavnik za obnovljive možnosti skladiščenja energije. V Grafingu, približno
40km vzhodno od Münchna, je spletna anketa ocenila, kako
domačini gledajo na obnovljive vire energije, vključno s
skladiščenjem energije z različnih vidikov. Rezultati kažejo, da
je imela večina udeležencev pozitiven odnos do energetskega
prehoda in bi bili pripravljeni namestiti sistem skladiščenja energije, če se izkaže, da je finančno izvedljiv ali, da omogoča
energetsko samozadostnost. Odkrili so tudi pozitiven odnos, za večje skladiščenje v občini, če to   ne bo obremenjevalo okolja ali pokrajine, ali vplivalo na kakovost življenja
v Grafingu. Raziskava je prav tako zaznala potrebo po več
informacijskih aktivnostih- polovica udeležencev ni vedela,
kaj je pametni meter. Na osnovi rezultatov raziskave, bi bilo
potrebno sprejeti bolj specifične ukrepe, da bi bilo lokalno
prebivalstvo Grafinga  bolje vključeno v prihodnosti.
Za dodatne informacije si oglejte študijo primera “bioplin in
daljinsko ogrevanje v Grafingu” na AlpStore spletni strain.

Kakšna povezava obstaja med shranjevanjem energije in zdravjem?
Skladiščenje energije pomaga pri reduciranju
lokalne uporabe fosilne energije in s tem tudi
pri zmanjšanju lokalnega onesnaževanja. Zlasti
uporaba električnih vozil zmanjšuje emisije
lokalnih onesnaževal v zrak in zmanjšuje hrup.
Oboje koristi zdravju in blaginji prebivalcev in
obiskovalcev v regiji.

3.6

Sklepni proces

Kako lahko spremenimo okvirne pogoje
na lokalni ali regionalni ravni?

vir: Konvencija županov
Sliki 5		

Stalno Izboljšanje Proces SEAP

Okvirni pogoji so v glavnem določeni s strani
nacionalnih vlad in Evropske unije. Kljub temu,
lahko lokalni in regionalni upravitelji spodbujajo uporabo obnovljivih virov energije in skladiščenje preko številnih ukrepov, s čimer dosežejo veliko,
nadpovprečne stopnje uporabe:
• Uporaba obnovljivih virov energije in skladiščenje na občinskih in regionalnih objektih in napravah
• Uporaba obnovljivih virov energije in skladiščenje s strain javnih služb v lasti občine ali regije
• Ustrezna politika načrtovanja
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• Proaktivno in spodbudno spremljanje potencialnih investitorjev
• Informiranje in komuniciranje o obnovljivih virih energije in skladiščenje proti državljanom
Za več informacij si oglejte koncept STORM opisan v poglavju 0.

Je lahko samozadostni regionalni energetski sistem izveden brez subvencij?
Lahko. Sodelovanje državljanov je boljša rešitev v primerjavi s subvencijami. Samozadostni regionalni energetski sistem ima v bistvu investicijske stroške in zelo malo obratovalnih stroškov. Iz tega razloga je pričakovana
donosnost naložb močno določena, pa če naložba plača nazaj ali ne, z ali brez subvencij. Državljani, ki
pričakujejo donos na naložbo v višini 2,5% znižajo stroške proizvedene energije za približno 33% v primerjavi z institucionalnim vlagateljem, ki pričakuje vsaj 8% donosa. Zato, vključevanje državljanov v energetske
naložbe znižuje stroške na kilovatno uro na enak način, kot bi jih
znižala 33% subvencija. Berchtesgaden, ki je podprl projekt AlpRaziskava bodočih regionalnih
Store kot partner financiranja, izvaja tako imenovano Regionalno
vzorcev proizvodnje in porabe
Energetsko učinkovitostno kooperacijo za spodbujanje regionalnega energetskega prehoda. AlpStore partner Güssing je ponosen,
da bo sposoben uresničevati svoje načrte za shranjevanje brez
Raziskava potreb po skladiščenju
javnih sredstev.

3.7

Komunikacijski vidiki

Kako motivirati kolege politike, da podprejo lokalne energetske prehode?
Ključno sporočilo za komunikacijo je: Prehod energije spodbuja
lokalno gospodarstvo, oglašuje za regijo, izboljša zanesljivost energetske oskrbe, ter znižuje stroške energije za regije vsaj v vmesnem časovnem obdobju.

Kako lahko shranjevanje energije postane privlačno za
dobavitelje energije in upravitelje omrežij?
Ključno sporočilo za komunikacijo je: Naložbe v naprave za shranjevanje energije pripomorejo k primernosti podjetja za sistem oskrbe z energijo v prihodnosti. S tem prihranimo stroške za druge
naložbe, ki jih je mogoče preprečiti s shranjevanjem, na primer
ojačevanje omrežja ali gradnja novih transformatorskih postaj.

energije in dostop do regionalnega
potenciala za shranjevanje

Izdeleva master načrta za uporabo in
skladiščenje OVE do leta 2030

Razvoj pilotne postavitve za začetek
izvedbe master načrta
vir: B.A.U.M.

Sliki 6
STORM pristop k celotnemu regionalnemu energetskemu
prehodu po korakih

Na katere načine bi lahko dosegli, da bi se potrošniki zanimali o tehnologijah za shranjevanje
energije?
Ključno sporočilo za komunikacijo je: Samooskrba z obnovljivo elektriko izboljšana s skladiščenjem prihrani
stroške nakupa električne energije in povečuje zanesljivost oskrbe.

Kje lahko najdemo najnovejše informacije o temah shranjevanja energije?
Zadnja celovito tehnična knjiga o tehnologiji skladiščenja, z naslovom “Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Intergration” je bila objavljena v nemščini novembra 2014 s strani Michaela Sternera in Ingo Stadler v
Springer / Viewegu. Najnovejše informacije na internetu so priskrbljene med drugim tudi s strani nemškega
združenja za energijo: Energy Storage Association (BVES), www.bves.de, v nemščini in angleščini.

4

STORM koncept

4.1

Namen STORM-a

STORM je kratica za “Smart Storage and Mobility“ (pametno shranjevanje energije in mobilnost). To je model,
za razvoj in odločanje o celovitih rešitvah za povečanje regionalnege OVE oskrbe in izravnoteženje nepred-
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vidljivosti z primernimi sredstvi, vključno z mobilnim shranjevanjem.
Na splošno, STORM sledi pristopu Sustainable Energy Action Plans (SEAP),
na regionalni ravni. Medtem ko SEAP zelo pogosto opisuje splošno proizvodnjo in porabo v regiji v prihodnosti, STORM opisuje proces regionalnega
energetskega prehoda bolj podrobno. Še posebej, ko gre za vmesne proizvodnje energije, celoten energetski sistem potrebuje boljše usklajevanje z
uporabo kratkoročne in dolgoročne kisline. Delovanje na električno omrežje
lahko postane preveč drago, če so potrebni ogromni pretoki električne energije, ki se prenese v in iz prenosnih omrežij. Tako je morda za uravnoteženje
na regionalni ravni cenejša uporaba pravilne tehnologije za shranjevanje in
uporaba infomacijskih nadzornih sistemov.
Medtem ko SEAP običajno kaže, v kolikšni meri je mogoče doseči regionalno oskrbo, STORM želi pomagati pri izvedbi takšnih dolgoročnih načrtov v
praksi. Kot primerna načela štejejo:
• Priključitev RES na električno omrežje, kjerkoli je omrežje dovolj močno,
Vir: David Ionut/Shutterstock.
da se spopade s dodatnim dovajanjem energije
com
• Izvajanje njegovih sistemov, da bi nadzirali proizvodnjo in porabo, kot je
Osvajanje
mogoče z uporabo metod Demand Side Management in Generation Side Sliki 7
gore
se
vedno
začne s
Management
prvim korakom.
• Priključitev kratkoročne in dolgoročne shrambe na omrežje, kot je potrebno, in nadzorovanje preko informacijske in komunikacijske tehnologije
(IKT).
• V ta namen STORM nagovarja interesne skupine, ki so se razvile v regionalno energetske glavne načrte,
nato pa želi prevzeti odgovornost za njihovo izvajanje izkoriščanja sistemov za shranjevanje energije po
svojih najboljših močeh. Takšne interesne skupine so:
• Lokalni in regionalni dobavitelji električne energije in upravitelji omrežij
• Oddelki za načrtovanje v lokalnih in regionalnih upravah
• Tehnološka podjetja in regionalne obrti, ki zagotavljajo tehnologijo za shranjevanje energije
• Znanstveni inštituti, ki podpirajo praktikante
• Mediji, ki imajo pomemben vpliv na procese razprav in odločanja.

4.2

STORM-ov potek dela

Kot omenjeno zgoraj, se STORM nanaša na rezultate regionalnega SEAP-a in jih udejanji. Splošen potek
dela obsega štiri korake:
1.Preiskava prihodnjih vzorcev regionalne proizvodnje in potrošnje
To nalogo praviloma dosežemo z razvijanjem SEAP ali podobnega regionalnega energetskega načrta. Tak načrt
opisuje možnosti zmanjšanja porabe energije in zagotavljanja največjega možnega preostanka iz regionalnih
virov. Da se omogoči razvoj praktičnih sistemov oskrbe, je potrebno porabo opisati z razvojem čez dan, vključno
z morebitno prožnostjo.Enako velja za Generation Side.
Če je le možno, je potrebno v tem prvem koraku opisati različne možnosti, ki omogočajo izgradnjo optimalno
regionalne “kmetije generatorjev”.
To bi moralo biti sestavni del regionalnega energetskega načrta - opis ne le tehničnih zmožnosti, ampak tudi
pripravljenost zainteresiranih strani in opis finančnih potencialov regije za izvedbo takega energetskega načrta.
Tako naj bi energetski načrt opisal potrebe in cilje največih možnih interesnih skupin.
2.Preiskava potreb shranjevanja energije ter ocena regionalnih potencialov
Bolj ambiciozna bo regija, da bi dosegla samooskrbo, bolj verjetno bo potrebovala celovit načrt shranjevanja
energije. Predvsem v sistemih z električno energijo je omejitev v fleksibilnosti porabe tista, ki povzroča potrebo
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za prenos energije preko prenosnih omrežij in / ali po shranitvi energije za kasnejše čase. Medtem ko pri nizko
penetracijo omrežij s spreminjajočo generacijo (pod 40%), v večini primerov sredstva produktivnosti in zahtev
zadostujejo za ohranjanje stabilnosti sistema, z večjo penetracijo pa se potreba po shranjevanju hitro poveča.
Kot je opisano v poglavju 2.4 je precejšnja izbira tehnologij za shranjevanje z različnimi značilnostmi. Nekatere
od teh so zelo odvisne od lokalnih danosti, ki se uporabljajo (na primer postaje vodnih črpalk ali velike cisterne
bioplinov). Zato je potrebna ne samo preiskava potreb za shranjevanje, temveč tudi ocena potenciala lokalnega izvajanja takih sistemov. Kot pri sistemih produktivnosti (General systems), lahko obstaja precej razlik med
tehničnimi in ekonomskimi možnostmi shranjevanja in resničnimi potenciali.Slednji so odvisni od vprašanja sprejema in volje lokalne družbe in odločitve za uporabo the priložnosti.
3. Razvoj osrednjega načrta za rabo obnovljivih virov energije in shranjevanja do leta 2030
Ob natančni oceni vzorcev proizvodnje in porabe, se lahko regionalni shranjevalni glavni načrti izpeljejo. S
pomočjo tehnoloških in finančnih nasvetov AlpStore strokovnjakov, objavljeni v tej smernici in v “Guideline
for Planners and Practitioners’’, bi moral glavni načrt za shranjevanje opisovati:
• Pregled sedanjega stanja obstoječega regionalnega energetskega sistema
• Pregled stanja predvidenega energetskega sistema (navadno je pridobljen iz SEAP in opisuje nastajanje in porabo regionalne energije kot tudi energetsko prihodnost omrežij (moč, plin, mobilnost))
• Zahteve skladiščenja energije v prihodnosti (po možnosti za leto 2020, 2025, 2030)
• Potenciali za regionalno skladiščenje vključno s potenciali mobilnega skladiščenja (plin, H2 in električna
vozila)
• Nacionalni in regionalni okvir za prihodnje sisteme za shranjevanje energije
• Vizija in cilji regionalne skupnosti
• Načrt za vzpostavitev regionalnega kmetijskega shranjevanja z opisi različnih scenarijev
• Konkretni ukrepi in projekti za naslednjih nekaj let
Vse regije, ki sodelujejo v Alpstore in so razvile takšna skladiščenja z okvirnim načrtom (StoMP), so na voljo
na spletni strani AlpStore in lahko služijo kot primer za podobne regije in kot vir idej za vse ostale.
4.Izvajanje osrednjega načrta s strani pilotnih naprav
Medtem, ko je StoMP dolgoročni strateški načrt, praktično regija potrebuje izvedbeni načrt vsaj za prve korake. Takšni izvedbeni načrti bi morali vsebovati posebne projekte in opisati postopek pilotnih namestitev
podrobneje, vključno z elementi za oceno stroškov in koristi. AlpStore partnerji so razvili takšne načrte in so
izbrali naslednje strukture za opis svojih pilotnih izvedb:
• Pilotna regija
• Izbira lokacije za pilotno izvedbo
• ekipa za izvajanje
• Predvidene dejavnosti (tehnologija, delovni načrt po korakih)
• Vpliv izvajanja: pričakovani rezultati, regionalni pomeni in dodana vrednost, stopnja inovacije)
• Spremljevalni komunikacijski koncept
• koncept spremljanja za oceno uspešnosti
Iz izkušenj lahko nekdo ugotovi, da lahko razvijanje glavnega načrta skladiščenja in takšnih celovitih načrtov
izvajanja traja kar nekaj časa. To je vprašanje motivacije in “časa za trgovanje”, predvsem pa, da se ne čaka
s praktičnimi koraki, dokler ni vse pripravljeno v načrtu. Zato AlpStore predlaga izvajanje “ne obžalujmo ukrepov” v fazi razvoja (glej pogl. 4.3). Mnogi od takih ukrepov so bili dokazani za izvedljive v pilotnih izvedbah
partnerjev AlpStore.

4.3

Kratkoročne možnosti brez obžalovanja za alpske regije

Medtem ko STORM koncept naslovi osrednje in dolgoročne vidike, naslednja poglavja paragrafov opisujejo
kratkoročne ukrepe brez obžalovanja, katere lahko ključni akterji v alpskem prostoru povzamejo.
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4.3.1 Priporočila za lokalne in regionalne oblasti
• Vlagajte v obnovljive vire energije in varčevanje z energijo v lastnih objektih.
• Zagotovite smernice za regionalni razvoj z ustanovitvijo celovitega načrta za regionalni razvoj energije
skupaj z zainteresiranimi državljani in relevantnimi regionalnimi akterji, na podlagi temeljite ocene lokalnih
/ regionalnih obnovljivih virov energije, varčevanja z energijo, DSM-a in možnostih skladiščenja.
• V idealnem primeru, pustite izračunati raziskovalni, svetovalni in inženiring inštitut, katere variante
načrtov regionalnega energetskega področja razvoja imajo katere stroške in koristi z uporabo podrobno
regionalnega modela ponudbe in povpraševanja po energiji.
• Zaposlite vodjo energije za upravljanje prehoda na oskrbo z energijo, ki temelji na RE, in za posvetovanje državljanov in podjetij.
• Motivirajte državljane in podjetja, da vlagajo v energično prenovo stavb in uporabo obnovljivih virov
energije za pripravo tople sanitarne vode, ogrevanja in hlajenja.
• Nastavite lokalne / regionalne podporne programe za tehnologije shranjevanja, npr. za shranjevanje
baterij v fotovoltaičnih elektrarnah.

4.3.2 Priporočila za regionalne energetske službe
• Sami investirajte v RE proizvodnje električne energije, vključno s sončnimi elektrarnami na najetih strehah državljanov, podjetij in javnih zgradbah. To vam bo omogočilo vodenje, četudi postane proizvodnja
električne energije veliko bolj decentralizirana kot je danes. Lastništvo rastlinske proizvodnje vam bo
omogočilo lažje spremljanje razpršene proizvodnje, optimizacijo razširitve omrežja, shranjevanje, merjenje proizvodnje itd., in boljše oblikovanje primernih različnih tarif, na primer za spodbujanje DSM.
• Optimizirajte namestitev novih proizvodnih zmogljivosti v vzorcu z razširitvijo omrežja.
• Investirajte v pilotne skladiščne zmogljivosti za upravljanje lokalnih omrežij in za pridobivanje izkušenj z
različnimi tehnologijami za shranjevanje.
• Potiskajte proizvodnjo električne energije in upravljanje povpraševanja in delujte na trgih z električno
energijo.

4.3.3 Priporočila za vlagatelje
• Nadaljujte z namestitvijo naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov vseh vrst in ne
čakajte na boljšo zalogo sistemov. V večini primerov, je električno omrežje zmožno sprejti še precej večji
delež RE električne energije, kot to sprejme sedaj, ali pa lahko to sprejme po manjši razširitvi ali okrepitvi.
• Če nameravate namestiti večjo RE proizvodnjo električne energije objektov, kot so velike vetrne elektrarne, raziščite možnost priključitve na distribucijsko omrežje srednje napetosti, ali celo na prenosno
visokonapetostno omrežje preko ločenega proizvodnega omrežja nameščenega vzporedno z obstoječim
distribucijskim omrežjem.
• Opremljanje PV sistemov z shrambo baterij je lahko zanimiva možnost, če se s tem poveča hitrost
samopotrošnje ustvarjene PV elektrike, in preprečuje nakup električne energije od dobavitelja električne
energije. To bi bilo primerno zlasti za manjše poslovne uporabnike z izrazitim vrhom povpraševanja v
dnevnem času.
• Dopolnite veliko novih bioplinskih z izboljšanjem objektov povsod, kjer je mogoče injicirati biometan v
bližnjo plinsko napeljavo.
• Če združite bioplinske naprave z močnimi prekinitvami RE električne proizvodnje objektov, kot so velike
vetrne elektrarne, raziščite možnost pretvorbe dela proizvedene električne energije v SNG. To je mogoče
storiti v P2G enoti, ki pretvarja del ogljikovega dioksida iz bioplina v biometan, tako nadomesti plinsko
pralno enoto, ki je običajno nameščena za usposobitev bioplina biometana.
• Dopolnite obstoječe bioplinarne z nadaljnjim SPTE in razširjanjem rezervoarjev bioplina, tako delujejo
plinarne na prožen način, in prodajo električno energijo preko akreditiranega prodajalca na kraju samem
in na uravnoteženem trgu z energijo namesto z uporabo zajamčene plače.
• Poskusite se pogajati za finančno nadomestilo od lokalnega operaterja distribucijskega omrežja, če

28

Pametni hranilniki in mobilnost
Smernice za regionalne odločevalce

mu vaše naložbe preprečujejo razširitev ali okrepitev električnega omrežja in če je tak posel je v skladu z
ustreznim nacionalnim regulativnim okvirom.
• Poskusite prodati svojo RE električno energijo dobaviteljem ekološke električne energije, ki bi bili zainteresirani za nakup RE elektrike v vzorcu s fiksnim časovnim načrtom, ki ga lahko zagotovi zasluga vaših
skladišč.
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Pravno obvestilo:
Delo v okviru projekta “AlpStore: Strategije za uporabo različnih mobilnih in stacionarnih hranilnikov za
izboljšanje dostopnosti in vključevanja obnovljivih virov energije” (AlpStore) in ta objava je bila podprta s
sredstvi iz evropskega programa za teritorialno sodelovanje “Alpine Space” 2007-2013 (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru sporazuma o subvencioniranju, sklenjenega med deželo Salzburg in BAUM Consult
GmbH, München / Berlin (vodilni partner projekta).
Odgovornost za vsebino te publikacije nosijo avtorji. Dokument ne izraža nujno stališč Evropskih skupnosti,
ETC-ASP organ upravljanja, ETC-ASP skupnega sekretariata ali dežele Salzburg. Nobena od teh organizacij
in institucij ni odgovorna za kakršne koli posledice uporabe informacij, ki bi temeljile na tem dokumentu.
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