NYE NEW YORK:
Fra Hurricane Sandy til New York Smart City ++
Den 30. oktober 2012 skjedde det «umulige». Orkanen Sandy forårsaket en mørklegging av hele nedre Manhattan i New
York City, bortsett fra noen få kvartaler sør på halvøya rundt Wall Street. Der hadde finanskjempene sørget for back-up
slik at handelen kunne fortsette, og det var lys og varme i bygningene. For myndighetene og innbyggerne i New York
var imidlertid mørkleggingen et sjokk. Resultatet av dette ekstremværet ble startskuddet for en storstilt satsing for å
gjøre energiforsyningen i byen mer sikker og fornybar. Myndighetene i byen har satt ambisiøse mål for
energiforsyningen fremover; ett av dem å kutte klimagassutslippene med 80 prosent innen 2050. Herunder inngår å
bygge et mer robust energisystem samt å øke energieffektiviteten. En storstilt omlegging er på gang.

Orkanen Sandy i 2012 ga startskuddet til en storstilt omlegging av New Yorks energisystem. Hvordan verdens eldste nett skal moderniseres,
var ett av de sentrale temaene som ble presentert under Smart Energy Networks medlemsmøte – denne gang en integrert del av Nordic Edge
Expo 2018, 27. sept. i Stavanger.

Smart Energy Network stod for arrangementet da Executive Director Simon Sylvester-Chaudhuri fra CIV:LAB/Smart City New
York og Program Manager Joe Silver fra Urban Future Lab kom til Stavanger og Nordic Edge Expo 2018 for å fortelle om «New
York Smart City – Modernizing the World’s Oldest Energy System».

Daværende ordfører i New York, Michael Bloomberg, sa
tydelig ifra om at byen måtte forberede seg på nye stormer
og mer ekstremvær: – Men vi kan ikke tillate at
strømforsyningen blir slått ut. Derfor satte han i gang et
omfattende utredningsarbeid for å gjøre energisystemet
mer robust, mer fleksibelt, men også mer miljøvennlig.
Resultatet er blitt flere lokale og distribuerte løsninger – og
mye solenergi. I forlengelsen av en rapport på over 400
sider er nye initiativer igangsatt, mange start-up-miljøer
etablert og en mengde beboer-involverte løsninger testes
nå ut.
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New York har staket ut
en kurs mot 2050 der
utslippene skal
reduseres dramatisk,
der energisystemet skal
blir mer effektivt og
miljøvennlig – og der
innbyggerne blir
involvert i omleggingen
av verdens eldste elnett.

Ett av de store miljøvennlige tiltakene er New Yorks milliardsatsing på havvind, som Equinor som vinner av auksjonen, skal bygge
ut. I tillegg skjer der en rivende utvikling knyttet til mange pilotprosjekter under paraplyen «Smart City». Flere av prosjektene er
knyttet til utnyttelsen av distribuert energi. Blant de mest interessante finner vi:
•

•

•
•

Opus One som tester ut system software knyttet til å håndtere distribuert solenergi på Buffalo Niagara Medical
Campus. Her testes hvordan transaksjoner mellom lokale energiprodusenter og forbrukere best foregår. Det er
etablert en lokal markedsløsning, som sørger for at produsentene mottar en markedspris for strømmen. Planen nå er
å teste ut konseptet andre steder i New York, se: https://www.opusonesolutions.com/
Powermarket tester ut konseptet nabolagsstrøm i Bronx. Mange innbyggere har ikke mulighet til å installere solenergi
på eget hus eller i blokken der de bor. Med konseptet nabolagsstrøm kan innbyggerne i nabolaget i Bronx kjøpe
solkraft produsert fra taket på sitt lokale varehus, se: https://www.thepowermarket.com/project/south-bronx-solargarden.html
Bright Powers etablering av mikronett knyttet til boligblokker i Brooklyn, se: https://www.nycedc.com/blog-entry/risingchallenge-bright-powers-resilient-power-hub
Brooklyn Microgrid som tester ut om oppgjør mellom forbrukere og produsenter av distribuert solenergi, kan gjøres
effektivt ved bruk av blockchain teknologi, se: https://www.brooklyn.energy/

I Brooklyn betales
strømmen med
blockchain!
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Disse prosjektene inngår i et nytt økosystem i New York der hensikten er å stimulere innovasjon og start-up-selskaper. Konkret
dreier det seg om å få frem gode ideer, få dem utviklet, testet i markedet og så skalert opp. Blant de mange aktørene som er
aktive i dette økosystemet finner vi Urban Future Lab, se: http://ufl.nyc/
Urban Future Lab er en inkubator som hjelper start-up selskaper. For øyeblikket har de en portefølje på rundt 40 selskaper
innenfor områder som smart mobilitet, smart energi (nett, lagring og produksjon) og smarte bygninger. Til sammen har denne
inkubatoren – den eldste i byen, etablert i 2009 – reist over MUSD 380 i kapital.
---Neste sesjon på Nordic Edge Expos energidag var en presentasjon av Nysnø klimainvesteringer AS. Adm. dir. for Nysnø, Siri
Kalvig, kunne fortelle at selskapet har fått MNOK 400 i startkapital fra staten. Nysnøs er mandat er å investere i
klimagassreduserende teknologi. Siri Kalvig understreket at investeringene i tillegg skal gi en avkastning over tid, og fungere som
en katalysator for private investerings- og næringsvirksomheter. Hun pekte videre på at mandatet innebærer at investeringer kan
gjøres innenfor flere sektorer, og at en rekke nøkkelteknologier på tvers av disse sektorene som kan få en stor betydning. Innen
energisektoren ble det fremhevet at styring og lagring av energi, energieffektivisering, batteriteknologi, digitaliserte og integrerte
energisystemer, er områder Nysnø er særlig interessert i.
Bellonas fagsjef, Runa Haug Khoudry, holdt innlegg med tittelen «Energy Systems: Planning for the Electric Future».
Hovedbudskapet fra Bellona er at tre forutsetninger må være på plass for å lykkes. For det første er det viktig å stimulere
forbrukere til å bruke fornybar energi i stedet for fossil. For det andre å sikre at infrastrukturutviklingen holder tritt, og for det tredje
å sørge for å ta ut synergier i utviklingen av et bredt elektrifisert transporttilbud. Hun pekte videre på at de nordiske landene bør
være ledende på å ta i bruk ny teknologi tidlig, og dermed bidra til at kostnadene faller. Et av de viktigste verktøyene i så måte er
å styre offentlige innkjøp i denne retningen.
Avinors miljørådgiver, Ingvald Erga, holdt et interessant innlegg om hvordan Avinor tenker rundt elektrifisering av luftfarten, og
ikke minst hvordan det kan etableres smarte energiløsninger som reduserer nettinvesteringene. Det tenkes gjort blant annet
gjennom å ta i bruk solceller på ledige arealer på flyplassene. Innen 2040 skal all innenlands flytrafikk avvikles med elektriske fly,
og her blir Norge først i verden!
---Etter lunsj ble SENs medlemmer invitert til en workshop for å drøfte hvilke endringer innen
energiteknologi som er mest sannsynlig i løpet av det neste tiåret. I denne interaktive sesjonen ble
fremtidige løsninger for energiforsyning, lagring og bruk av fornybar energi over hele Norden drøftet.
Integrering av den nyeste teknologi- og policy-utviklingen, nye scenarier og potensiell distribusjon til
energisystemet var sentrale fokusområder.
Workshopen ble ledet av Program Director Tim Jones fra ISPIM (International Society for Professional
Innovation Management). For en mer detaljert oppsummering og resultater fra workshopen, se eget
vedlegg eller https://www.futureagenda.org/news/the-future-of-energy-a-nordic-perspective
---Noter at neste medlemsmøte for Smart Energy Network blir 31. januar i Oslo, fra kl 09.00 til 14.00.
Tema blir «Omstilling og ny verdiskaping i en digital tidsalder». Programmet er under utarbeidelse,
men noter tidspunktet allerede nå. Studieturen til Singapore 5. – 8. november er fulltegnet. Vårens
studietur blir lagt til Silicon Valley 1. – 4. april. Høsten 2019 går turen til Kina.
For presentasjoner og mer informasjon om Smart Energy Network, se:
https://www.smartenergynetwork.org
For personlig informasjon, kontakt
Daglig leder Ragnvald Nærø,
Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo,
e-post: ragnvald@naero.no eller tlf.: +47 900 80 303
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