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1.

Shranjevanje električne energije v Alpskem svetu

1.1

Izzivi in omejitve

Razvoj alpskega prostora je v veliki meri odvisen od razpoložljivosti energije. Da bi bila oskrba
z energijo v največji meri dosežena z lokalnimi obnovljivimi 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. S pomočjo uporabe inteligentnih shranjevalnikov električne energije lahko izboljšamo ekonomičnost proizvodnje električne energije kljub
večjim razlikam v proizvodnji in porabi, ki sta rezultat polnega izkoriščanja obnovljivih virov in omejenega prilagajanja porabnikov trenutni proizvodnji. V dokumentu »Energy Roadmaps 2050« evropska komisija trdi, da tehnologije za shranjevanje energije ostajajo kritična, kar se nanaša na
»baterije, gorivne celice in vodik, ki lahko v povezavi pametnih omrežij z električno mobilnostjo
pozitivno zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v transportu in pospešijo razvoj izkoriščanja obnovljivih virov«. Evropska komisija označuje pametna omrežja kot »popolnoma integrirano omrežje
– ... distribucija, shranjevanje in električne avtoceste« in spodbuja inovativne investicije, vključno
z javno-zasebnimi partnerstvi.
Pri shranjevanju energije v črpalnih hidroelektrarnah pogosto naletimo na naravne in družbene
ovire, po drugi strani pa lahko s pomočjo ostalih tehnologij shranjevanja energije izboljšamo kakovost oskrbe na nivoju končnih odjemalcev, mest ali celotnih regij. Kljub razpoložljivim tehnologijam je
v večini primerov veliko negotovosti v upravičenost izgradnje malih srednjih ali velikih shranjevalnikov. S pomočjo raziskovanj in pilotnih projektov so partnerji AlpStore projekta določili najprimernejši
izbor tehnologij, ki sodijo in jih potrebujemo v alpskem svetu. Določili so koncepte električne mobilnosti in shranjevanja za potrebe načrtovanj na regionalnem in lokalnem nivoju ter raziskali potenciale in potrebe za njihovo integracijo v regionalne dejavnosti.

1.2

Priložnosti in prednosti

Shranjevanje energije ni cilj sam po sebi, ampak je sredstvo za doseganje drugih ciljev. Poleg
pametnih omrežij bo v prihodnosti shranjevanje energije eden ključnih elementov za dobavo
električne energije iz obnovljivih virov. Ključni cilj shranjevanja energije je zadovoljevanje potreb po
svetlobi, mobilnosti, ogrevanju, hlajenju, informacijah, izdelkih ipd. Energija, ki jo potrebujemo je
lahko v različnih oblikah, ena od teh je tudi električna. V današnjih časih je ta je ena najosnovnejših,
zato mora biti njeno zagotavljanje varno, zanesljivo, cenovno ugodno, hkrati pa okolju prijazno.
Sprejeto soglasje določa, da mora dobavljena energija, ki izpolnjuje ta merila, v svetovnem merilu
najkasneje do sredine 21. stoletja v večini izvirati iz obnovljivih virov energije (OVE). Sonce, voda
in biomasa so v alpskem svetu pogosta naravna bogastva, zato jih moramo vključiti v proces proizvodnje energije. Analiza potencialov različnih OVE kaže na to, da bo v najugodnejši kombinaciji
OVE dominirala proizvodnja električne energije iz nestalnih virov, kot sta solarna in vetrna energija.
V tem primeru bo vloga shranjevalnikov energije večja kot kadarkoli dotlej.

1.3

AlpStore projekt

AlpStore project se nanša na specifične izzive in priložnosti, ki se nanašajo na shranjevanje energije v alpskem prostoru. Partnerji iz sedmih držav so raziskovali kratko-, srednje- in dolgoročne
zahteve na področju shranjevanja energije. Izdelali so regionalne načrte za uvajanje tako stacionarnih kot tudi mobilnih tehnologij. Pilotni projekti so v vseh sodelujočih regijah prikazali in doka3
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zali izvedljivost shranjevanja energije v javni infrastrukturi, poslovnih parkih, podjetjih in pametnih
domovih. Na tej podlagi se je izdelal STORM koncept in smernice za odločevalce, načrtovalce in
izvajalce (dosegljivo na spletni strani www.alpstore.info ).
AlpStore projektni partnerji

B.A.U.M. Consult GmbH (Lead Partner)

Nemčija

ALOT s.c.ar.l. - Agency of East Lombardy for Transport and Logistics

Italija

AGIRE Local Energy Agency of the province of Mantova

Italija

Autonomous Region of Valle d’Aosta

Italija

Euroimpresa Legnano s.c.r.l.

Italija

Voralberger Elektroautomobil Planungs- und Beratungs GmbH

Avstrija

European Centre for Renewable Energy

Avstrija

Freshsmile

Francija

University of Technology Belfort-Montbéliard

Francija

Public Power Utility Allgäu (AÜW)

Nemčija

Energy and Environmental Centre Aallgäu

Nemčija

P + M Rothmoser GmbH & Co. KG

Nemčija

Research Centre Energy Economics

Nemčija

RDA-BSC Business Support Centre Kranj

Slovenija

University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering

Slovenija

Municipality Jezersko

Slovenija

University of Liechtenstein, Chair for Sustainable Spatial Development

Lichtenstein

University of Lugano, Advanced Learning and Research Institute

Švica

Kraftwerke Oberhasli AG / Battery Consult GmbH

Švica
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source: B.A.U.M.

Slika 1: AlpStore dejavnosti znotraj alpskega prostora

AlpStore dejavnosti so sledile naslednjim ciljem:
• Uporaba hranilnikov električne energije in električnih vozil bo postala ključna pri zagotavljanju
stabilne dobave električne energije v alpskem prostoru. Z zanesljivo oskrbo električne energije
bodo ostale regije zanimive za bivanje, delo in rekreacijo. Konzorcijski partnerji so raziskovali
moderne tehnologije, ocenjevali potenciale in jih uporabili v pilotnih projektih.
Rezultat enega od pilotnih projektov je predstavljen v študiji primera, opisani v tem dokumentu.

• Mednarodna AlpStore ekipa je izdelala concept STORM, angl. “smart storage and mobility”
oziroma “pametni hranilniki in mobilnost” in opisujejo model za razvoj in odločanje o celovitih
rešitvah za povečanje ponudbe regionalnih OVE in zmanjšanje njihove nestalnosti s pomočjo
različnih izravnalnih sredstev.
• Povdarek je predvsem na potrebah odročnih podeželj kakor tudi poslovno-bivalnih urbanih
območjih. S pomočjo inteligentnih hranilnikov lahko oba postaneta energetsko neodvisni enoti
znotraj električnega omrežja. Novi energetski sistem, ki povezuje mobilnost in oskrbo z energijo,
omogoča ustanavljanje novih podjetniških kolektivov , ki upravljajo lokalno proizvodnjo, shranjevanje in porabo energije znotraj posameznih neodvisnih enot.
• AlpStore je pokazal, kako lahko električna mobilnost izboljša povezljivost in omogoča nove
poslovne priložnosti. Povezovanje mobilnosti z energetskim sistemom lahko reši cenovni problem električne mobilnosti. Ocena takšnih priložnosti je podana na podlagi primerjave baterijskih
električnih vozil s klasičnimi bencinskimi in izvedbami na vodik.
• Dvanajst testnih primerov, kamor so vključeni različni vlagatelji in podjetja iz alpskega prostora,
5
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ponuja konkretne podatke za previdne politične in podjetniške odločevalce na področju mobilnosti in energetike. Organizirane so bile ekskurzije in delavnice za izmenjavo izkušenj, konferenci v Italiji in Nemčiji pa sta gostili več kot 500 obiskovalcev.

1.4

STORM koncept

STORM pomeni “angl. Smart Storage and Mobility“ ali
“pametni hranilniki in mobilnost”. To je model za razvoj in
odločanje o celovitih rešitvah za povečevanje regionalne
oskrbe iz OVE in izravnava nihanj proizvodnje/porabe s
pomočjo ustreznih tehnologij, kot so mobilni hranilniki.
Storm obsega naslednje korake:

Raziskava bodočih regionalnih
vzorcev proizvodnje in porabe

Raziskava potreb po skladiščenju
energije in dostop do regionalnega
potenciala za shranjevanje

1. Raziskava prihodnjih vzorcev proizvodnje in porabe
Takšne analize se izvajajo v okviru strateških energetskih
akcijskih načrtov (SEAP) ali podobnih regionalnih energetskih načrtov. Thakšni načrti opisujejo potenciale za
zmanjšanje porabe energije in zagotavljanja ostalih potrebnih energetskih virov.
Tak notranji načrt mora poleg tehničnih potencialov obsegati
tudi pripravljenost investitorjev in finančno zmogljivost za izvedbo takšnih energetskih načrtov. Poleg tega, energetski
načrt mora obsegati potrebe in cilje čim večjega števila interesnih skupin.

Izdeleva master načrta za uporabo in
skladiščenje OVE do leta 2030

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

Slika 2: STORM pristop za celostni regionalni energetski prehod

2. Analiza potreb po shranjevanju in ocenjevanje regionalnega potenciala
Za doseganje večje regionalne samooskrbe bodo regije potrebovale celovit načrt za shranjevanje.
Za zagotavljanje stabilnosti omrežij bo v prihodnosti potrebna manjša ali večja količina hranilnikov
energije, odvisno of deleža nestalnih virov energije.
Kot je opisano v “AlpStore Whitebook” in smernicah za odločevalce in strokovne delavce, je na
izbiro precej tehnologij za shranjevanje, in to z najrazličnejšimi tehničnimi značilnostmi. Nekatere
od the so zelo odvisne od lokalnih omejitev (npr. zajetja črpalnih elektrarne ali postavljanje velikih
cistern za bioplin). Zaradi takšnih razlogov ni dovolj zgolj ocena potreb za shranjevanje, temveč tudi
ocean potenciala za lokalno izvedbo takšnih sistemov. Kakor to velja za proizvodne zmogljivosti,
lahko obstaja velika razlika med tehničnimi in ekonomskimi omejitvami različnih načinov shranjevanja in realnimi potenciali. Slednja je odvisna od pripravljenosti družbe na uvajanje novih tehnologij
in navsezadnje volje, da bi izkoristili ponujeje možnosti.
3. Razvoj glavnega načrta za rabo obnovljivih virov energije in shranjevanje do 2030
Za razvoj glavnega regionalnega načrta je potrebna natančna analiza proizvodnih zmogljivosti in
porabe. S pomočjo tehnoloških in finančnih nasvetov AlpStore izvedencev je glavni načrt za shranjevanje mogoče strniti v naslednje točke:
• Pregled trenutnega stanja obstoječega energetskega sistema.
• Pregled stanja, ki bi ga predvidel prihodnji energetski sistem (navadno pridobljen iz SEAP in
6
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opisuje proizvodnjo in porabo energije kakor tudi prihodnja energetska omrežja).
• Prihodnje potrebe po sharnjevanju energije (za 2020, 2025, 2030).
• Potenciali za regionalne hranilnike vključno z mobilnimi hranilniki (plin, vodik, električna vozila).
• Nacionalni in regionalni okvir za prihodnje sisteme za shranjevanje.
• Vizije in cilji regionalnih skupnosti.
• Smernice za ustvarjanje regionalnih koncentriranih hranilnikov (angl. storage farms).
• Konkretni ukrepi in projekti za naslednjih nekaj let
Regije, ki so bile udeležene v projektu AlpStore so izdelale glavni načrt za shranjevanje (StoMP).
4. Implementacija glavnega načrta – izvedba pilota
Medtem ko je StoMP dolgoročni strateški plan, regije potrebujejo implementacijske načrte za izvedbo prvega koraka. Takšni načrti obsegajo specifični project in natančno opisujejo izvedbo pilotne
inštalacije.
Praktične implementacije so praktično že razvite, medtem ko gre v praksi zgolj še za vprašanje motivacije in pripravljenosti trga na sprejetje tehnologij. Zato AlpStore v fazi razvoja vzpodbuja izvajanje
“ukrepov brez obžalovanja” (glej AlpStore guidelines za seznam takšnih ukrepov).
Podrobnejše informacije o STORM konceptu, vključno s priporočili za lokalne in regionalne oblasti,
regionalne enegetske dobavitelje in investitorje, lahko najdete v AlpStore White Book kakor tudi v
AlpStore navodilih za odločevalce in izvajalce. Na voljo so vam na spletni strain (www.alpstore.info).

7
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2.

Tehnologije hranjenja za gorenjsko regijo – splošni pogoji in cilji

Načrtovanje in obratovanje elektroenergetskega sistema (EES) je že vse od njegovih začetkov
zaznamovano z dejstvom, da električne energije ne moremo hraniti v dovolj velikem obsegu na
ekonomičen način. Zato je EES z vsemi primarnimi elementi in nadrejenimi regulacijskimi sistemi
prilagojen temu, da mora proizvodnja v vsakem trenutku natančno slediti bremenu, ki pa se med
obratovanjem stalno spreminja. Veliko naporov so zato v preteklosti namenili razvoju tehnologije in
algoritmov vodenja EES, ki nam danes omogočajo stabilno obratovanje sistema, pa še vedno se
včasih zgodi, da ta razpade zaradi neravnovesja med proizvodnjo in porabo.

2.1

Stanje na področju hranjenja električne energije

Tehnologije hranjenja električne energije bodo povsod po svetu del koncepta pametnih omrežij, prioritete razvoja posameznih sklopov pametnih omrežij oz. časovna dinamika uvajanja posameznih
tehnologij pa se od države do države lahko precej razlikuje. Med drugim je odvisna tudi od naravnih
danosti države in specifik elektroenergetskega omrežja.
V EU je trg za večje sisteme hranjenja električne energije (npr. ČHE) v zadnjem času zaviralo dejstvo, da se povpraševanja po električni energiji iz konvencionalnih elektrarn, ki pokrivajo potrebe
po električni energiji v trapezu in ob konicah dnevnega diagrama, zmanjšuje (zaradi proizvodnje iz
OVE – sonce, veter) in so zato razlike med najvišjo in najnižjo ceno na evropskem trgu z električno
energijo (parameter, ki je med drugim pomemben za ekonomičnost hranilnikov) nižje kot kdaj koli
prej. Cene so tudi na splošno dosegle zelo nizke vrednosti (v NEM npr. 3-4 cent/kWh), zato se
naložba v nove zmogljivosti za hranjenje večjih količin ne splača in včasih celo nadaljnje obratovanje obstoječih ni dobičkonosno.
Izjema od tega splošnega trenda je nastajajoči trg za baterije v fotonapetostnih sistemih, ki
omogočijo večjo samopreskrbo z električno energijo lastnikom teh elektrarn. Razvoj tega trga je
posledica dejstva, da v nekaterih državah cena električne energije iz malih sončnih elektrarn že
dosega nižje vrednosti, ko je tarifa za gospodinjstva.
Obstaja tudi majhen trg za hranilnike energije namenjene izravnavanju konic v odjemu električne
energije. Na primer, nekatere bioplinske naprave, ki imajo zadostne hranilnike bioplina, toplote in
soproizvodnjo elektrike, kar jim omogoča fleksibilno obratovanje, so lahko konkurenčne pri ponudbi
izravnalne energije na trgu električne energije.
Trenutno torej razmere na trgu ne spodbujajo masovnega uvajanja hranilnikov električne energije, če pa se bo rast deleža proizvodnje iz OVE nadaljevala z enakim tempom kot v zadnjih letih
(predvsem fotonapetostni sistemi), bodo ti sistemi postali nujni zelo kmalu. Proizvodna iz konvencionalnih virov bo imela v dnevnem diagramu moči vse manjši prispevek (predvsem sredi dne,
ko je proizvodnja iz PV najvišja), proizvodnja električne energije iz črnega premoga in lignita se
bo zmanjšala, in proizvodnja plinskih termoelektrarn povečala. Zaradi vedno večje nezanesljivosti
proizvodnih zmogljivosti, bo potreba po možnostih kratkotrajnega in dolgotrajnega hranjenja energije postala vse izrazitejša, če želimo ohraniti današnje nivoje zanesljivosti in kakovosti napajanja.
Različne tuje študije so pokazale, da se bo večje povpraševanje po ukrepih hranjenja energije in
drugih načinih zagotavljanja večje fleksibilnosti napajanja pojavilo, ko bo delež oskrbe z električno
energijo iz OVE večji od približno 50 %.
Tudi v Sloveniji so razmere na trgu in splošni trendi podobni – masovno uvajanje sistemov hranjenja se še ne splača. Zaradi relativno nizke cene električne energije za gospodinjske odjemalce in
8
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subvencionirane odkupne cene za energijo iz OVE se tudi uvajanje baterijskih sistemov za zagotavljanje samopreskrbe trenutno ne splača.
Izjema so odjemalci na odročnejših krajih, kjer prihaja do pogostejših prekinitev v preskrbi z
električno energijo. Namreč, na lokalni ravni že danes obstajajo možnosti za delovanje različnih
akterjev, investitorjev, regionalnih energetskih agencij, in lokalnih oblasti. Te možnosti so možnosti
brez obžalovanja, ker jih je mogoče izvesti v kratkem času brez nevarnosti, da bi bila storjena velika
napaka, če bo razvoj proizvodnje električne energije iz OVE, tehnologije za hranjenje energije in
razvoj političnih in pravnih okvirjev obral drugo pot, kot se danes predvideva.

2.2

Sedanji in prihodnji regionalni energetski sistem

Pametna omrežja, ki so ključni element prihodnjih elektroenergetskih sistemov, predstavljajo
tretji večji naložbeni cikel elektroenergetskega sistema. Koncept pametnih omrežij je nadgradnja obstoječega koncepta obratovanja in načrtovanja elektroenergetskega sistema. To dejansko
vključuje posamezne elemente sistema, tako klasične (centralizirane proizvodne enote velikih dimenzij, prenosna in distribucijska omrežja) ter nove elemente, kot so razpršeni proizvodni vire,
napredni merilni sistemi, fleksibilni odjem, virtualne elektrarne, električni avtomobili in sistemi za
shranjevanje energije.
Ključne so informacijske in komunikacijske tehnologije, ki povezujejo vse elemente v sistemu v
funkcionalno celoto. Obstoječe informacijske povezave so v prvi vrsti med operaterji in centralizirano proizvodnjo, v koncept pametnih omrežij, pa je treba vzpostaviti povezavo tudi s končnimi uporabniki informacijskega sistema (kupci, proizvajalci ali njihovi razpršeni viri) in drugih elementov sistema, kot je hranjenje energije in infrastruktura za električne avtomobile. Informacijska tehnologija
bo imela pomembno vlogo pri zagotavljanju informacijske podpore za vse procese v okviru koncepta pametnih omrežij [1].

Slika 3: Faze razvoja elektroenergetskega sistema [1]

Ključni dokument za nadaljnji razvoj slovenskega energetskega sistema je Nacionalni energetski
program Republike Slovenije za 2010-2030 (NEP). Trenutno Slovenija izvaja javno posvetovanje o
osnutku dokumenta. Dokument sledi evropskim in mednarodnim zavezam za Republiko Slovenijo.
Slovenija mora izpolnjevati nacionalne in mednarodne cilje glede energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije in izpustov toplogrednih plinov, ki so tudi glavni cilji NEP.
9
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Cilje, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z NEP, so v glavnem določeni s podnebno-energetskim
svežnjem EU, ki se osredotoča na ukrepe za povečanje uporabe obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti. Cilj podnebno-energetskega svežnja je razvoj trajnostnih sistemov za oskrbo
z energijo z manj emisijami toplogrednih plinov.
Na nacionalni ravni, je Slovenija močno osredotoča na dolgoročno izkoriščanje jedrske energije.
Ključni ukrepi iz predloga NEP so podaljšanje dobe obratovanja NEK in izgradnja nove jedrske
elektrarne, NEK 2 [20].
Spodaj je kratek pregled novega Nacionalnega energetskega programa (2011+) [3].
Dolgoročni cilji
• Podvojiti zmogljivosti za soproizvodnjo do leta 2020.
• Povečanje energetske učinkovitosti za vsaj 20% do leta 2020 in 27% do leta 2030.
• Delež obnovljivih virov v končni porabi energije na 25 % do leta 2020 in 30 % do leta 2030.
• Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za 9,5 % do leta 2020 in 18 % do leta 2030.
• Zmanjšanje energetske intenzivnosti za 29 % do leta 2020 in 46 % do leta 2030.
• Vzpostaviti 100 % energetsko nevtralne zgradbe med novo zgrajenimi in obnovljenimi stavbami v javnem sektorju do leta 2018 in drugje do leta 2020.
• Omejiti energetsko odvisnost od uvoza na manj kot 45 % do leta 2030.
• Več mednarodnih / regionalnih povezav.

2.3

Regulatorni okvir

Ključni elementi podpornega okolja v Sloveniji do leta 2020 so naslednji [4, 11]:
• ekonomske spodbude (uveljavljena shema podpore za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom toplote in električne energije ter priprava podobne sheme spodbud za toploto), neposredne finančne spodbude in ustrezna davčna politika;
• predpisi za načine ogrevanja in hlajenja (ki uvaja obvezni delež obnovljivih virov energije v sistemih daljinskega ogrevanja, ki posodablja pravila za uporabo obnovljivih virov energije v stavbah);
• izboljšanje načrtovanja: pospešiti pripravo strokovne podlage za umeščanje obnovljivih virov
energije na nacionalni in lokalni ravni; preverjanje možnosti za izboljšanje procedur upravnih
postopkov za izvedbo investicij ter preverjanje učinkovitosti postopkov preko demonstracijskih
projektov;
• sistem zagotavljanja kakovosti pri načrtovanju in izvajanju projektov ter kakovosti biogoriv;
• spodbude za razvoj finančnih trgov in vrsto ustreznih mehanizmov;
• podpora za vzpostavitev trga z lesno biomaso;
• ukrepi na področjih izobraževanja in usposabljanja, raziskav in razvoja ter spodbujanja razvoja
industrijske proizvodnje za obnovljive vire;
• sistematično promocijo dobrih praks učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.
Glavni zakonodajni dokumenti v slovenskem energetskem sektorju so Energetski zakon [4] in Res10
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olucija o nacionalnem energetskem programu [5]. Ti dokumenti vsebujejo vse smernice za razvoj
energije, ki so bile deloma tudi opisana v direktivah EU (na primer 96/92 / ES).
Energetski zakon
Energetski zakon je glavni doument v energetskem sektorju za določitev skupnih pravil, ki se
nanašajo na njegove organiziranost in delovanje. Opredeljuje tudi osnovno strukturo navodil za
uporabo sistema, ki urejajo delovanje in način upravljanja prenosnih in distribucijskih omrežij za
električno energijo.
Nacionalni energetski program
Resolucijo o nacionalnem energetskem programu (NEP) je sprejel Državni zbor v aprilu 2004. Nacionalni energetski program določa dolgoročne razvojne cilje in strateške smernice za energetskih
sistem in oskrbo z energijo, naložbe v javno infrastrukturo, spodbude za naložbe v obnovljive vire
energije in učinkovito rabo energije, uporabo ekonomsko upravičenih tehnologij za pridobivanje
goriv in proizvodnjo energije, ter pričakovan obseg naložb zasebnih investitorjev pri dejavnostih,
povezanih z energijo.
Operater prenosnega omrežja
Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dejavnost sistemskega operaterja
prenosnega omrežja na področju električne energije
Odlok [6], določa pravice in obveznosti izvajalca javne službe dejavnosti prenosnega sistema, organizacijo javne službe, način in pogoje za zagotavljanje potrebne storitve, pravice in obveznosti
strank in sredstva financiranja.
Obratovalna navodila prenosnega elektroenergetskega omrežja
Navodila [7] določajo obratovanje prenosnega omrežja in pogoje za električni prenos energije od
proizvajalcev do odjemalcev. Vsebuje tudi minimalne zahteve za delovanje med seboj povezanih
omrežij, ki jih določa UCTE in ETSO. Ta navodila vključujejo pravila za priključitev odjemalca na
prenosnem omrežju in ne obravnavajo neposredno razpršene proizvodnje.
Operater distribucijskega omrežja
Pravilnik obratovanja distribucijskega omrežja z električno energijo
Pravilnik [8] določa tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega omrežja z namenom, da se zagotovi zanesljivo in kakovostno oskrbo z energijo. Ta pravilnik določa pravila
za sistemsko obratovanje elektrodistribucijskega omrežja, naloge upravljavca distribucijskega
omrežja, določila in pogoje za priključitev odjemalcev na distribucijsko omrežje in opredeljuje sistemske storitve na distribucijskem omrežju.
Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije
11
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Uredba [9] določa pogoje in postopke za povezavo kupca na omrežje. Prav tako določa obveznosti operaterjev omrežja glede zanesljive in kakovostne oskrbe z energijo. Stranka mora pridobiti
soglasje za vsako posamezno priključitev na omrežje. V soglasju za priključitev se določi mesto
priključitve odjemalca, priključna moč, kratkostična moč na odjemnem mestu, itd. Odjemalčevi
energetski objekti in naprave morajo izpolnjevati zahteve tehničnih standardov in predpisov za
preprečevanje motenj drugih odjemalcev. Če odjemalec moti dobavo energije drugim uporabnikom,
lahko operater takšnega odjemalca izključi iz omrežja. Uredba določa zaščitne naprave za majhne
vire energije. Na področju kakovosti oskrbe z energijo mora operater omrežja upoštevati omejitve,
določene v standardu SIST EN 50160 (EN 50160). Določeno je tudi največje število in trajanje kratkotrajnih in dolgotrajnih prekinitve napajanja.
Uredba o zahtevah, ki jih je treba izpolniti za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca
električne energije
Uredba [10] določa vrste kvalificiranih proizvajalcev ter določa pogoje in postopek za pridobitev
statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije. Status se podeli proizvajalcem električne
energije, ki uporabljajo obnovljive vire energije, in tistim, ki proizvajajo električno energijo v objektih
soproizvodnje z nadpovprečno učinkovitostjo.
Druga pomembnejša zakonodaja
Agencija za energijo od leta 2004 izdaja RECS (Renewable Energy Certificate System) certifikate za električno energijo proizvedeno iz obnovljivih virov energije.
Vsak proizvajalec, ki proizvaja električno energijo iz obnovljivih virov energije ali v procesu soproizvodnje, lahko zaprosi za potrdilo o izvoru električne energije. Proces izdaje poroštev se še vedno
razvija.
Agencija je pripravila Zakon o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov in
načinu njihovega prikazovanja, ki je začela veljati 1. januarja 2006. Dobavitelji električne energije
so končnim uporabnikom dolžni objaviti (na računih za električno energijo in v promocijskih materialih) deleže posameznih proizvodnih virov v celotni strukturi proizvodnje električne energije. Prav
tako morajo vključevati vsaj URL spletnih strani ali podrobnosti o drugih informacijskih virih, kjer je
mogoče pridobiti informacije o vplivu proizvodnih virov na okolje.
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3

Pilotni projekt Trojane – PV_REDOX

Trojane je majhno naselje v Sloveniji, kjer je bil izveden PV_REDOX pilotni projekt. Vanadij redoks
pretočne baterije so bili nameščene poleg restavracije Trojane, znane po njihovih slastnih krofih, ki
so pripravljeni z uporabo naravi prijazne energije iz fotovoltaične elektrarne. Del koncepta pilotnega
projekta je bil tudi EV polnilna postaja na lokaciji restavracije.

Slika 4: Restavracija na Trojanah

3.1

Značilnosti testnega okolja

Izbira lokacije
Občina Jezersko je bila prva izbira odročne alpske vasice, ki bi se lahko uporabila kot testni primer
za delovanje sistema, vendar pa smo morali zaradi hude naravne katastrofe, ki se je zgodilo v tej
vasi, poiskati drugo lokacijo. Obstaja seveda več gorskih vasi v gorenjski regiji, vendar so razmere
na Jezerskem v določenem pogledu najbolj kritične. Spodaj je kratek opis problema, ki je bil ključni
dejavnik za zasnovo pilotnega projekta.
Lokacija za izvedbo pilotnega projekta
Vgradnja sistema na Trojanah nam omogoča, da preizkusimo ključne značilnosti delovanja sistema, ki bo pokazal prednosti namestitve v odročnih območjih Alp. Primer takega območja je občina
Jezersko, Gorenjska, Slovenija, ki je bila uporabljena kot primerjalni test za delovanje sistema.
Sistem namreč deluje na Trojanah, vendar vsi obratovalni scenariji lahko prenesemo tudi na druge
odročne lokacije v območju Alp.
Problem oskrbe z električno energijo na odročnih alpskih območjih – primer Jezerskega
Občina Jezersko je napajana z dolgim (radialnim) distribucijskim vodom, ki se napaja iz 110/20
kV Primskovo, zbiralke Britof Oljarica. Ker je vod v dolini Kokre močno izpostavljen zunanjim
vplivom (drevesa, sneg, ...), ki povzročajo kratke stike na vodu, kratko- in dolgoročne prekinitve
13
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oskrbe z električno energijo, ki so pogostejše od povprečja. Neprekinjenost dobave je določena s
statističnima indeksoma SAIFI in SAIDI. Indeksa za Britof Oljarica posebej odstopata od drugih indeksov za Primskovo, kar je razvidno iz spodnje tabele (vir: poročilo Elektro Gorenjska o kakovosti
oskrbe za 2011).
Možnosti za izboljšanje zanesljivosti oskrb so:
• izgradnja novih SN vodov,
• zamenjava nadzemnih vodov s kablovodi,
• rezerva med izpadi v hranilnikih energije.
Ker je gradnja ali zamenjava obstoječih distribucijskih linij vse bolj nesprejemljiva za lokalne skupnosti, bi bila lahko tehnologija za shranjevanje energije obetavna rešitev.

Tabela 1: Število izpadov na odjemalca v 2011 (vir: Elektro Gorenjska)

PV_REDOX tehnologija
Kot sistem za shranjevanje energije sta bili uporabljeni dve Imergy ESP4-5-20 enoti nameščena
poleg restavracije Trojane. Dve hranilni enoti delujeta vzporedno z drugimi odjemalci, na isti zbiralki
kot PV vir in EV polnilna postaj. Ta konfiguracija je optimalna z vidika pretokov energije in pogojev
obratovanja. Glavne tehnične značilnosti ESP4 enote so prikazane v spodnji tabeli.
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Tabela 2: Tehnične karakteristike baterije Imergy ESP4.
Povprečna izhodna moč

5 kW

Kapaciteta

20 kWh

Konična moč

5.25 kW

Število ciklov

Neomejeno znotraj 5-10 let

Čas praznjenja

> 4 ure pri 5kW bremenu

Čas polnjenja

< 4 ure pri moči polnjenja ~9kW

Napetost polnjenja

55 VDC ±3 VDC

Izhodna napetost

49.5 VDC ±1.5 VDC

Monitoring

Integriran Imergy Comm sistem (DCS), SMS, GPRS, RS232

Slika 5: PV_REDOX postavitev
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Slika 6: Shematski pregled sistema

Nameščeni hranilniki energije omogočajo restavraciji shranjevanje presežne energije iz vira PV
ob sončnih dneh in uporabo te energije ponoči in ob oblačnih dneh. Prav tako omogočajo nižanje
konice in rezervno napajanje v časih izpadov, polnjenje električnih vozil iz sončne elektrarne (vozila
se polnjijo tudi ponoči, ko niso v uporabi) in prenos nočne energije v uporabo podnevi - cenejša
energija čez dan. Zagotavljajo podporo napajanju za EV polnilno postajo, kar omogoča nižjo
priključno moč in s tem manjše stroške elektrike. Obstajajo tudi številne druge funkcionalnosti, ki
bodo testirane v prihodnosti z razvojem projekta.
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3.2

Tehnologije hranjenja in okvirni pogoji

Kot je danes splošno sprejeto, je visok delež OVE v končni porabi električne energije mogoč samo
z uporabo ekonomičnih tehnologij za hranjenje energije. Poleg spodbujanja umeščanja OVE enot
v elektroenergetsko omrežje, shranjevanje energije zagotavlja tudi:
• izboljšanje učinkovitosti in dobičkonosnosti obstoječih proizvodnih zmogljivosti;
• podaljšanje dragih nadgradenj na prenosnih in distribucijskih omrežjih;
• izogibanje nepotrebnim naložbam v proizvodne zmogljivosti, ki si potrebne za konične obremenitve;
• uravnoteženje koničnih obremenitev (glej sliko spodaj);
• dodana fleksibilnost pri dobavi;
• regulacija frekvence;
• podpora napetost;
• povečana zmogljivost prenosa;
• izboljšano zanesljivost in kakovost oskrbe z električno energijo.
Vanadium-redox pretočne baterije (VRB)
Drugače kot v običajnih baterijah, je v pretočni celici energija shranjena v tekočem elektrolitu, v
potencialno ločenih posodah. V tem smislu so podobne gorivnim celicam. Energija je shranjena v
elektrolitu, zato so izgube praznjenja minimalne. Z njihovo skoraj neomejeno življenjsko dobo so
precej boljše, kot običajne baterije.
Gre za tehnologijo, ki se je do praktične uporabnosti razvila v zgodnjih 90. letih. Električni naboj
se hrani v ionih dveh komponent elektrolita, ki sta shranjena vsak v svojem tanku. Za polnjenje ali
praznjenje pa se ju prečrpava skozi pretvorniške celice, kjer sta ločena s protonsko membrano.
Od tu ime pretočne baterije. Skozi komponenti elektrolita se s pomočjo elektrod spušča tok in
tako skozi membrano prehajajo delci in z njimi tudi naboj. Večje instalacije te tehnologije (pilotne
izvedbe) zanimive za EES so se pojavile šele konec 90. let, dosegajo pa moči od 1do 15 MW ter
tja do 120 MWh energije.
Prednost tehnologije je, da z lahkoto dosega obseg moči in energije zanimive za aplikacije v EES
ter da ni odvisna od naravnih danosti, kot druge tehnologije, ki dosegajo take parametre. Tako ne
zahteva posegov v prostor in se jo lahko uporabi v obstoječih objektih EES. Omogoča tudi zelo
širok razpon zmogljivosti in neodvisno dimenzioniranje moči in shranjene energije. Slabost je za
enkrat višja cena v primerjavi z ostalimi tehnologijami, ki dosegajo takšne ali večje zmogljivosti
(ČHE, stisnjen zrak).
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Slika 7: 5 kW VRB enota
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3.3

Zasnova in terminski plan

Aktivnosti izvedbe pilotnega projekta je mogoče povzeti, kot sledi:
• Definicija koncepta PV-REDOX;
• Določitev tehničnih karakteristik in proračuna;
• Namestite redoks pretočna baterije (10 kW);
• Razvoj scenarijev obratovanja in algoritmov vodenja;
• Računalniške simulacije delovanja sistema;
• Implementacija algoritmov vodenja;
• Preizkušanje sistema in monitoring rezultatov.
Glavni cilji pilotnega projekta so naslednji:
• Preizkusiti tehnologijo;
• Testirati prenos dnevne energije v noč;
• Preizkusiti PV sistem v kombinaciji z baterijami VRB, ki omogoča otočno obratovanje;
• Preizkusiti izravnavo obremenitve in podpore napetostnemu profilu;
• Prikazati kako povečati raven integracije OVE v distribucijska omrežja z uporabo sistemov za
hranjenje energije;
• Opredelitev zahtev učinkovitosti, operativnih postopkov in stroškov / koristi povezanih s PV-Redox;
• Prikazati prednosti uporabe OVE-baterijskih sistemov za splošno javnost in bodoče uporabnike;
• Spodbujanje obnovljivih virov energije;
Naslednji mejniki in postopki so bile definirani s strani projektnih partnerjev AlpStore in slovenskega konzorcija:
• Konec septembra 2013 - Usklajevanje pilotnih aktivnosti in transnacionalno navzkrižno svetovanje;
• Konec marca 2014 - ustanovitev in vodenje regionalne podporne strukture;
• Konec julija 2014 - Izvajanje simulacij;
• Konec leta 2014 in v začetku leta 2015 - Izvajanje preizkusov na terenu;
• Februar-marec 2015 - Končno poročilo o pilotnih testih za odločevalce (študija primera).
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4

Glavni rezultati in koristi

Tehnologije za hranjenje električne energije so del koncepta Pametnih omrežij. Ker so te tehnologije na različnih stopnjah razvoja, je eden od ciljev pilotnega projekta pokazati možnosti uporabe
VRB tehnologije za hranjenje, ki so na voljo na trgu, za nudenje sistemskih storitev v distribucijskih
omrežjih. Nekatere funkcionalnosti, ki se lahko izvajajo z VRB tehnologijo so:
• Otočno obratovanje,
• Nižanje konične obremenitve;
• Ocena prihrankov pri izgradnji (razvoju) elektroenergetskega omrežja (ojačitvah), če se hranilniki dodajo velikim porabnikom;
• Prenos nočne energije v uporabo čez dan;
• Uravnoteženje voznih redov;
• Podpora napetost.
Razen podpore napetosti, druge funkcionalnosti ne zahtevajo visoko-dinamičnega delovanja
opreme. Zato je bila funkcionalnost podpore napetosti s tehnologijo VRB skupaj s PV sistemom
preizkušena tudi s pomočjo numeričnih simulacij.
Opis simulacij
Integracija hranilnikov v distribucijska omrežja korenito vpliva na delovanje sistema in lahko hitro
postane kompleksen problem, ki ga ni mogoče učinkovito reševati samo s splošnimi ali poenostavljenimi merili za vključitev. Pristop k problemu z uporabo simulacijskih orodij omogoča oceno stanja
iz različnih perspektiv (napetostnih razmer, kratkega stika, kakovosti električne energije ...) in razvoj
različnih ukrepov v primeru težav. Samo s celovitim obravnavanjem teme je mogoče doseči zanesljivost napajanja in visoko stopnjo kakovosti moči.
Tehnologije za hranjenje energije so na različnih stopnjah razvoja, vendar obstaja velik interes
s strani raziskovalcev in izvajalcev na tem področju. V obsežni literaturi in praksi, ji je na voljo in
pokriva to temo, so predstavljene različne aplikacije tehnologij hranjenja, pri čemer večina od njih
daje zelo obetavne rezultate.
Vendar pa vse to ne velja za vodenje teh naprav. Zelo malo pozornosti je namenjene problemu
vodenja, ob upoštevanju parametrov omrežja. To vprašanje je še posebej problematično, saj smo
bili v zadnjem obdobju priča velikemu porastu števila razpršenih generacijskih enot, kar prinaša
nove tehnične izzive za razvoj distribucijskih sistemov. Ohranjanje napetosti znotraj zahtevanih
meja je ena od najbolj pogosto se pojavljajočih težav v omrežjih z visokim deležem razpršene proizvodnje. Ker DG običajno temelji na nepredvidljivih obnovljivih virih, katerih proizvodnja je pogosto
odvisna od naravnih razmer (sonce, veter), lahko to privede do težav z napetostjo. To je še posebej
problematično pri povečani proizvodnji, ki jo spremlja pomanjkanje porabe.
S simulacijami smo se osredotočili na reševanje problema regulacije napetosti v nizkonapetostnih
omrežjih s pravilnim vodenjem hranilnikov energije. V nadaljevanju bodo prikazani rezultati simulacije.
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4.1

Tehnični rezultati

Simulacijski rezultati – Napetostni profil v nizkonapetostnih distribucijskih omrežjih
Slika 8 prikazuje primer zbiralke distribucijskega omrežja in njen profil napetosti. Danes se regulacija napetosti v distribucijskih omrežjih izvaja predvsem z avtomatskimi regulatorji odcepov transformatorja VN/SN. SN/LV transformatorji so po navadi brez avtomatskih regulatorjev odcepov, vendar je mogoče, odvisno od pogojev napetosti v omrežju, transformatorju odcepe nastaviti ročno v
neobremenjenem stanju. Odcepi morajo biti nastavljeni tako, da je napetost vzdolž celotne dolžine
distribucijskega voda znotraj predpisanih mejah (6/-10% za nizke napetosti v Sloveniji).
Slika 8-b prikazuje profil napetosti vzdolž voda za primer brez razpršenega vira (črtkana črta). Kot je
razvidno, se napetost dvigne na obeh transformatorjih, da se tako zagotovi ustrezen nivo napetosti.
Tako se lahko zgodi, da napetost na koncu voda preseže najvišjo dovoljeno vrednost (polna črta).
Načeloma je to mogoče preprečiti z znižanjem napetosti na VN/SN transformatorju in tako zagotoviti napetost na koncu voda pod zgornjo mejo. Vendar pa se je treba zavedati, da običajno obstaja
več vodov priključenih na VN/SN in SN/NN transformatorjih. Če ni razpršene enote povezane s
temi vodi, je zelo verjetno, da bo napetost nesprejemljivo nizka, če se napetost na VN/SN transformatorju spusti.

Slika 8: Poenostavljen primer distribucijskega omrežja, b) napetostni profil

Za ponazoritev nekaterih praktičnih posledic sheme regulacije napetost v distribucijskih omrežjih,
ki so bile podrobneje predstavljene v poročilu AlpStore: Študija za raziskovalce (ki ga je mogoče
najti na spletni strani AlpStore), so spodaj prikazani nekateri simulacijski rezultati. Simulacije so
bile izvedene v programski opremi PSCAD.
Simulirano distribucijsko omrežje z vgrajenim PV in VRB sistemom je prikazano na sliki 6. Omrežje
sestavljajo močnostni transformator TR 1 (STR1 = 630 kVA, USC = 4%), PV-VRB sistem in dva razvoda (r = 0,86 Ω / km, x = 0,81 Ω / km, l1 = 100 m, l2 = 200 m), modelirana z impedancama Z1
in Z2. Poraba energije na koncu vsakega razvoda je modelirana z ZL1 in ZL2 (RL1 = 1,44 Ω, LL1 =
0,0015 H, RL2 = 2,88 Ω, LL2 = 0,0031 H). Preostali del distribucijskega omrežja je bil modeliran kot
togi napetostni vir z impedanco kratkega stika (SSC’’ = 190 MVA). Podatki statične karakteristike so
naslednji: začetna jalova moč je nastavljena na Qinit = 0 pu (Uinit = 1 pu).
Rezultati simulacije so prikazani v tabeli 3. Rezultati so podani v per-unit napetosti za vozlišče 1 in
2, štiri različne primere: brez DG (primer 1), brez regulacije napetosti (primer 2), z regulacijo nape21
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tosti (primer 3) in regulacijo napetosti z omejevanjem proizvodnje (primer 4). Zaradi nizke napetosti
na vodu 2, se napetost na napajalnem transformatorju postavi na 1,04 pu. Iz tabele je razvidno, da
napetost na vodu 1 presega največjo dovoljeno vrednost 1,06 pu v primeru brez regulacije napetosti (primer 2). V primeru 3, se napetost zniža z uporabo napredne regulacije.
Poraba jalove energije 0,38 p.u. učinkovito zmanjšuje napetost 1,03 p.u. - precej pod najvišjo mejo.
Enak rezultat je mogoče doseči tudi z omejevanjem aktivne moči. Generacija aktivne moč mora biti
omejena na 0,22 pu (to je 31 % nazivne moči).
Tabela 3: Simulacijski rezultati – napetostne razmere v vozliščih 1 in 2 ter pretoki moči za vse štiri primere
Primer 1

Primer 2

Primer 3

Primer 4

Napetost vozlišča 1 1.00

1.07

1.03

1.03

Napetost vozlišča 2 0.91

0.91

0.90

0.91

P

0

0.70

0.70

0.22

Q

0

0

-0.38

0

Opomba: 0.4 kV, 50 Hz, 150 kVA, bazne veličine.

Rezultati testiranj na terenu
Glavne pričakovane končne rezultate pilotnega projekta je mogoče povzeti, kot sledi:
• Testirati prenos dnevne energije v noč;
• Preizkusiti PV sistem v kombinaciji z baterijami VRB, ki omogoča otočno obratovanje;
• Preizkusiti izravnavo obremenitve in podpore napetostnemu profilu;
• Prikazati kako povečati raven integracije OVE v distribucijska omrežja z uporabo sistemov za
hranjenje energije;
• Opredelitev zahtev učinkovitosti, operativnih postopkov in stroškov/koristi povezanih s PV-Redox;
• Prikazati prednosti uporabe OVE-baterijskih sistemov za splošno javnost in bodoče uporabnike;
• Spodbujanje obnovljivih virov energije;
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Slika 9: Sitel aplikacija, ki je bila razvita za vodenje sistema

Slika 10: Sitel aplikacija – polnjenje in praznjenje VRB enot

4.2

Sociološke koristi

Restavracija Trojane razmišlja o vključitvi obnovljivih virov energije in naprednih hranilnikih energije v njihovo oskrbo z električno energijo že nekaj časa. Odlična sončna lega in velika poraba
električne energije sta bili za njih glavna motivacijska dejavnika, da gredo v tej smeri, kar jim je
končno prineslo dvojno zadovoljstvo. Najprej so zmanjšali stroške porabe energije, po drugi strani
pa so se uveljavili kot podjetje, ki pridobiva zeleno, okolju prijazno energijo, kar seveda z veseljem
pokažejo tudi svojim gostom.
Skladno s splošnimi trendi, so si zastavili cilj, da bi čim več izdelkov naredili z organskimi sestavinami in termično obdelali z okolju prijazno energijo. Prepričani so, da bodo tudi v prihodnje stremeli
k visokim standardov za ohranjanje naravnega okolja in nudili dober zgled svojim gostom.
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5

Zaključne ugotovitve

Ta dokument je predstavil slovenski pilotni projekt, ki je bil izveden v majhni vasici Trojane. V prvem
delu dokumenta smo izpostavili izzive in težave na eni strani, ter priložnosti oz. koristi obstoječih
tehnologij hranjenja za regionalni energetski sistem na drugi strani. Predstavljena sta bila tudi projekt AlpStore in koncept STORM. V drugem delu dokumenta smo predstavili pretočne baterije
in proces izvajanja pilotnega projekta. Na koncu smo pokazali simulacijske rezultate in rezultate
terenskih testov.
Zaključimo lahko, da je PV-VRB DG sistem skupaj s predstavljeno sheme vodenja sposoben
učinkovito kompenzirati dvig napetosti, hkrati pa ohranja konstantno aktivno injekcijo energije iz
vira PV. Pilotni projekt je pokazal, kako povečati raven integracije OVE v distribucijsko omrežje
s pomočjo sistemov hranjenja energije, definirane so bili količinske potrebe, poslovne prakse in
stroški/dobički povezani s sistemom PV-REDOX ter pokazal prednosti uporabe OVE-baterijskih
sistemov za splošno javnost in bodoče uporabnike.

5.1

Delo v nadaljevanju

Mnogi sistemi za hranjenje energije vključujejo nove tehnologije, ki so še vedno zelo drage in zato
delovanje sistemov za shranjevanje ni ekonomično. Velik razvoj na tem področju se pričakuje v
prihodnjih letih, in da bi bili pripravljeni, je izvajanje pilotnih projektov treba začeti čim prej.
Slovenski konzorcij AlpStore bo seveda zavzel aktivno vlogo v tem procesu. S pilotnim projektom
PV_REDOX bomo lahko izobrazili študente in mlade strokovnjake o praktičnih vprašanjih, ki se
nanašajo na namestitev in delovanje sistema za baterije, kar bo ključnega pomena v prihodnjih
letih. Pilotni projekt bo služil tudi kot zgled za druge podobne naprave, ki bodo zagotovo potrebne
v prihodnje v nekaterih odročnih območjih alpskega prostora.

5.3

Prenosljivost na druge alpske regije

Pridobljene izkušnje pri izvajanju pilotnega projekta nam bodo v prihodnosti omogočale razvoj
čezmejnih energetskih konceptov za rabo obnovljivih virov energije, vzpostaviti čezmejno sodelovanje med podjetji na področju OVE in shranjevanja energije in preboj v uporabi učinkovite in okolju
prijazne energije.
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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” 20072013 (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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