Slim laden
Op basis van duurzame opwek

Laden als de zon
schijnt
Steeds meer mensen hebben zonnepanelen op hun
daken, waarmee ze hun eigen duurzame
energievoorziening creëren. Toch wordt veel van de
zelf geproduceerde energie overdag terug aan het net
geleverd terwijl ’s avonds juist energie uit het net
gehaald wordt. Een slimme oplossing is om de lokaal
opgewekte energie ook lokaal te gebruiken. Dit kan op
individueel niveau of binnen een lokale
energiecoöperatie. Hiervoor is een elektrische auto
uitermate geschikt, omdat het laadproces uitgesteld
kan worden tot het moment dat de zon schijnt of de
wind waait.

Duurzame opwek voorspeld
Om laden op basis van duurzame opwek mogelijk te
maken, is er een ICT-koppeling nodig tussen de duurzame
bronnen, de partijen die het laden van auto’s aansturen en
de e-rijder. Een rechtstreekse koppeling met alle
zonnepanelen en windmolens in Nederland is complex,
een slim alternatief hiervoor is te werken op basis van
weerinformatie. Door de gemeten hoeveelheid zon en wind
te correleren met metingen aan het net, kan een relatie
tussen lokaal verwachte duurzame opwek en de
weersvoorspelling gelegd worden. Door deze voorspelling
te matchen met de laadbehoeften van de e-rijder, kunnen
laadschema’s van lokale elektrische auto’s zo ingeregeld
worden dat maximaal op de eigen lokale opwek geladen
wordt. Dit principe brengt Enexis in de praktijk in de pilot
Smart Grid In Balans.

Inzicht in duurzame opwek
De voordelen van lokaal gebruik
Het lokaal verbruiken van zelf opgewekte energie heeft als
voordeel dat dit voor de consument direct iets zichtbaars
oplevert, namelijk een eigen, ‘persoonlijke’ duurzame
energievoorziening. Ook is hiermee het eventueel
verdwijnen van de salderingsregeling voor de consument
geen bedreiging meer. Daarnaast is het lokaal gebruiken
van energie efficiënter voor het netwerk; de energie hoeft
dan niet over lange afstanden getransporteerd te worden
door de netbeheerder. Op de langere termijn kan hiermee
bespaard worden op het onderhoud op het net en
eventuele uitbreidingen.

Er zijn binnen de pilot Smart Grid In Balans twee manieren
uitgewerkt om e-rijders te informeren over de actuele en te
verwachten duurzame opwek. Allereerst is er een app
ontwikkeld, die per laadpunt aangeeft of de energie van dit
laadpunt uit duurzame bronnen afkomstig is of niet.
Een gebruiker kan bijvoorbeeld ook filteren, zodat alleen
laadpunten waar geladen kan worden met duurzame
energie zichtbaar zijn.

Figuur 1: schematisch overzicht Slim laden o.b.v. duurzame opwek
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Naast deze informatie zijn ook gegevens beschikbaar over
de (geschatte) kosten van het laden en een functionaliteit
om naar het laadpunt toe te navigeren.
Behalve de app is ook een dashboard ontwikkeld dat voor
een specifieke locatie met meerdere laadpunten een
overzicht geeft. Op dit overzicht is niet alleen te zien aan
welke laadpunten er op dat moment geladen wordt, maar
ook de herkomst van de energie die op de locatie gebruikt
wordt. Naast de hoeveelheid/percentages lokaal
opgewekte energie, is ook zichtbaar welk deel van de
energie niet lokaal opgewekt wordt, maar uit het
(landelijke) netwerk afkomstig is.



OCPI: voor de uitwisseling van informatie tussen de
app en de laadpaalbeheerder is ook een open
standaard gebruikt, namelijk het Open Charge Point
Interface protocol (OCPI). Dit protocol is speciaal
ontwikkeld voor de uitwisseling van informatie over
laadpunten tussen verschillende partijen of systemen.



OCPP: Om de laadpaal zelf aan te kunnen sturen
wordt het Open Charge Point Protocol (OCPP)
gebruikt. Dit is een protocol waarmee de laadpaalbeheerder een laadpaal kan aansturen. Het OCPP is
het meest wijdverbreide van de in Figuur 2 getoonde
standaarden. Dit wordt al in vele landen ter wereld
toegepast.

Gebruik van open standaarden
Om de voorspelde duurzame opwek te koppelen aan het
laden van elektrische auto’s, is een aantal systemen met
elkaar verbonden. Dit is gedaan door middel van
bestaande of in ontwikkeling zijnde open standaarden. De
reden voor gebruik van open standaarden is dat deze de
oplossing schaalbaar en breed toepasbaar maken. De
gebruikte protocollen zijn schematisch weergegeven in
Figuur 2 en hieronder toegelicht:


OSCP: de weersvoorspellingen worden door Enexis in
een algoritme verwerkt tot een bericht richting de partij
die de laadpalen aanstuurt: de laadpaal-beheerder.
Deze communicatie vanuit de netbeheerder vindt
plaats via het Open Smart Charging Protocol (OSCP),
met daarop een uitbreiding om ook informatie rond
duurzame bronnen te kunnen ondersteunen.
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Figuur 2: Gebruikte open standaarden

Vervolgstappen
De verwachting is dat zowel de opwek uit duurzame
bronnen als het gebruik van elektrische auto’s alleen maar
zal toenemen. Individueel beschouwd kunnen deze
ontwikkelingen de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk
bedreigen. Door deze in een smart grid goed op elkaar af
te stemmen, kan dit echter juist leiden tot een stabiel
netwerk, een duurzame energievoorziening en een
duurzame vorm van transport.

ICT
Paul Klapwijk
+31 (0) 6 120 47 046
paul.klapwijk@enexis.nl

Energie in goede banen
De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven, werken, produceren en ons verplaatsen. Daarmee vervult energie een centrale plek in de samenleving.
Wat ons bij Enexis drijft is energie te kunnen brengen naar de plekken waar mensen licht en warmte nodig hebben. Elke dag weer werken we aan een slimmer, duurzamer
en veilig energienetwerk. Dat doen we met vakmanschap en vanuit betrokkenheid. Enexis.nl
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