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Eleringi põhivastutus: varustuskindlus
(Security of Supply)
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Tootmisvõimsuste piisavus
(Generation Adequacy) – rohkem
tootjaid, erinevate allikate
põhiselt. Tootmisvõimsuste
raport.
Võrguühenduste piisavus/
talitluskindlus, (Grid/System
Reliability) – sisemine võrk,
riikidevahelised ühendused.
Läbilaskevõime raport.
Regionaalne elektriturg kui
varustuskindluse nurgakivi.
Varustuskindlus tuleb tagada
tuginedes turu põhimõtetele.

Energeetika kompetentsikeskus
• Kompetentsikeskus tähendab meie jaoks:
• koostöös partneritega Eleringi uuringute plaani ellu
viimist;
• osalemist rahvusvahelistes teadus- ja arendustegevuse
projektides;
• sisemise pädevuse tõstmist laiemalt energiamajanduse
küsimustes, sealhulgas maagaasi valdkonnas;
• energeetikaalase hariduse edendamist läbi Eleringi
stipendiumide ja praktikaprogrammi;
• iga-aastase energeetika varustuskindluse aastaseminari
korraldamist;
• Eleringi toimetiste sarja arendamist.

Kompetentsikeskus kui
koostöövõrgustik
Näeme Eleringi kui energeetika
kompetentsikeskust osana ülikoole,
riigiasutusi, teiste riikide süsteemihaldureid
ja muid partnereid hõlmavast võrgustikust:
•
•
•
•
•
•
•

raamlepingud Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu
Ülikooliga
osalemine Eesti energiamajanduse
arengukava uuendamise protsessis
Euroopa põhivõrguhaldurite ENTSO-E
teadus- ja arenduskomitee
Balti ja Läänemere regiooni koostöögrupid
turuosalised, ettevõtted, ettevõtete klastrid
Euroopa TSO-d ja teised välispartnerid
konsultandid

Estfeed –
Energia andmevoogude platvorm
• Projekt on algatus kujundada, juurutada ja testida
avatud tarkvara platvorm, mida saab kasutada
energia tarbimise monitoorimiseks ja haldamiseks.
Seda selleks, et kahepoolne suhtlus
energiavõrkudega saaks võimalikuks ja oleksid
kasutatavad andmevood efektiivsemaks energia
tarbimiseks ning optimaalsemateks
investeeringuteks energiatootmisesse ja võrkudesse. Projekti eesmärk on ehitada tarkvara
platvorm, mille abil integreerida mitmed
andmeallikad ja pakkuda nendepõhiselt sobivaid
energiateenuseid.
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Pilootrakendused
• Võrguteenuse tarbimiskäitumist väljendava
peakaitse rakendus – Elektrilevi AS
• Virtuaalse elektrijaama rakendus –
Taastuvenergia Koda
• Tarbimise agregeerimise rakendus –
Elering AS
• Kaugsoojuse tarbimise rakendus –
VKG Soojus AS

Tööpaketid
WP2. Technical & business requirements

WP2a. Electricity grid
Lead: Elektrilevi
WP1.
Project
management
Lead:
Elering

WP2c. Renewables
WP2b. District
WP2d. Demand side
integration
heating grid
Lead: Statnett/
Lead: Renewable
Lead: VKG Soojus
Elering
Energy Association

WP3. Development and demonstration of data feed application.
Development and demonstration of pilot use case applications
WP3a. Communication components.
System architecture & functional
framework
Lead: Ericsson

WP3b. System integration & testing
Lead: Ericsson

WP4. Standardisation of use cases
Lead: Elering/Centre for Standardisation

WP5.
Dissemination
Lead:
Elering

Energiateenused
•
•
•

•
•
•

Energiateenusettevõtete (ESCO – Energy Service Company) eesmärgiks
on lahendada energiavarustuse ja -tarbimise ebaefektiivsusest tulenevaid
probleeme.
ESCO oluliseks tööpõhimõtteks on energiasäästuprojekti läbiviimine,
tagades kliendile väiksemad energiakulud.
Energiateenuse projekti läbiviimisel garanteeritav energiasääst on ESCO
toimimispõhimõtte aluseks, kuna see tagab majandusliku kasu kõikidele
osalejatele. Seega on võimalikult suure energia säästu saavutamine nii
kliendi kui ESCO huvides.
Energiakulude kokkuhoiust saadav tulu jaotatakse kliendi ja ESCO vahel
vastavalt kasutatavale teenuse tüübile.
ESCO-d võivad oma teenuseid pakkuda nii üksikutele korteritele,
hoonetele, kui ka suurtele piirkondadele (kaugküte!). Kliendiks võib olla ka
KOV.
ESCO-de huvides on pakkuda kompleksseid lahendusi. Näide
kaugküttepiirkonna arendamise kohta – ESCO korraldab nii hoonete
soojustamise, tehnosüsteemide rekonstrueerimise, taastuvatele ja
taskukohasematele kütustele ülemineku kui ka nutikate IKT lahenduste
kasutuselevõtu.

ESCO
Energiateenusettevõtted kujutavad endast ettevõtteid,
mis võtavad enda kanda energiasäästuprojekti
teostamisega seotud finants- (s.o. investeerimis-) ja
tehnoloogilised riskid, fikseerides soojusenergia hinna
tarbijale pikaks perioodiks ning saades tulu
investeeringu mõjul realiseeritud energiakulude
kokkuhoiust. Tüüpiliselt ulatub taoliste
investeerimisprojektide sisu valgustus-, soojustus- ja
ventilatsioonisüsteemide uuendamisest kuni selliste
keeruliste intelligentsete energiahaldussüsteemide
paigaldamiseni, mis võimaldavad energiakasutust
suure detailsuseni kontrollida.

ESCO lepingutüübid
• Projektide teostamisel kasutatakse kahte peamist lepingu
tüüpi :
• Jagatud energiasääst. Energiateenusettevõte finantseerib
kõik projektiga seotud vajaminevad kapitaliväljaminekud ning
vastutab täielikult laenu tagastamise eest. Klient maksab
energiateenusettevõttele mingi kindla protsendi saavutatud
energiasäästust või fikseeritud summa, mis on piisavalt suur
selleks, et katta laenu tagasimaksed, energiasäästu mõõtmise
ja verifitseerimisega seotud kulud ning muud kulud.
• Garanteeritud energiasääst. Klient võtab projekti elluviimiseks
laenu ning tasub ise selle tagasimaksed.
Energiateenusettevõte kohustub tagama mingis kindlas
suuruses energiasäästu, mis üldjuhul katab kliendi poolt
pangale tagasi makstavate laenumaksete suuruse.

Estfeed on veebivärav, mis annab tunnustatud
arendajatele võimaluse ligi pääseda energiavõrgus
liikuvatele infohulkadele. Arendajad omakorda
saavad seda infot tõlgendades luua lõpptarbijale
kasulikke rakendusi.

Tänan!

