
Markedssimulatoren



Dengang de nuværende succeshistorier vedrørende 
• Kraftvarme
• Vindkraft
• Tilsatsfyring med biomasse
• Kraftværker med verdens højeste virkningsgrader 
• Kraftværker med verdens bedste regulerings evner
• 2. generations bioethanol
blev skabt, testede man allerede i ide-fasen, hvordan de nye teknologier ville passe ind i det samlede 
system. Det var i høj grad denne systemtest, som gjorde det muligt at vælge de teknologisatsninger, der 
passede bedst ind i systemet. Endvidere blev disse test anvendt til at vurdere, hvordan de eksisterende 
anlæg ville blive påvirket af de nye teknologier, således at man også kunne gennemføre den 
teknologiudvikling, som forberedte dem til de nye fremtidige roller, de ville få i systemet. 

I dag system-tester man ikke længere de nye teknologier, og man analyserer heller ikke de nye roller, de 
eksisterende anlæg vil få i det fremtidige elsystem. 
Konsekvensen af disse manglende test er, at man udvikler ved at kigge i bakspejlet, og at man derfor ikke 
ser de reelle muligheder og trusler, der findes i fremtiden. 
Der er derfor ingen, der kan svare på, hvilken driftsprofil de nye anlæg vil få i fremtiden

Uden denne viden kan man ikke på fornuftig måde tage stilling til, om teknologiudviklingen skal rettes 
mod at reducere anlægsprisen, øge virkningsgraden, øge regulerings evnen, mv., og man kan heller ikke 
forberede eksisterende anlæg på de nye roller, de skal have i systemet

Denne viden om de fremtidige driftsforhold bør genetableres
I de følgende slides kan du se, hvordan man kan system-teste nye og eksisterende teknologier   

• vil de komme til at køre som grundlast-, mellemlast- eller spidslast-anlæg
• vil de blive brugt som reserveanlæg



Når man skal system-teste nye og gamle teknologier og anlæg, skal man simulerer, 
hvordan systemet driftsmæssigt vil opererer i fremtiden. 

Første antagelse er her, at systemet vil være organiseret på en sådan måde, at de 
anlæg, som har de laveste driftsomkostninger også er de anlæg, som står øverst på den 
liste, der viser den rækkefølge anlæggene skal idriftsættes efter

Navn på anlæg Kapacitet Driftsomkostning

NN1 350 MW 280 kr./MWh

NN2 300 MW 295 kr./MWh

NN3 320 MW 305 kr./MWh

OSV. MW kr./MWh

På basis af denne tabel kan man lave en kurve, der viser sammenhænge mellem 
systemets marginalomkostning (prisen på det dyreste anlæg, der er i drift), og det 
samlede elforbrug. Denne kurve kaldes en udbudskurve, og det er den, der hver dag 
opstilles af Nordpool i det nordiske elsystem.

Anlæg NN1

Anlæg NN2
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Efter at man har opstillet den driftsmæssige rækkefølge af alle til rådighed værende 
anlæg i elsystemet, bliver næste trin at skaffe et billede af, hvordan elforbruget vil 
udvikle sig i fremtiden. Både hvilket niveau forbruget vil komme til at ligge på, og 
fordelingen henover døgnet, ugen, måneden, året og årene. Nedenstående figur 
viser en typisk døgnprofil for elforbruget på en hverdag i december



Når vi kender udbuds- og efterspørgselskurven handler det så bare om at 
identificere de anlæg, der skal være i drift for at dække efterspørgslen på de 
forskellige tidspunkter i døgnet. 

I nedenstående figur kan du se de 13 anlæg, som til sammen kan dække 
efterspørgslen kl. 6 om morgenen  den pågældende dag i december. 

Kørende anlæg

Stoppede anlæg

Kørende anlæg

Stoppede anlæg



På denne måde gennemløbes alle døgnets timer, og man får lavet en optimal 
driftsplan for det samlede elsystem. En plan, der viser hvornår de forskellige anlæg 
skal producere el, og hvor meget el, de skal producere.



Som et resultat af den optimale produktionsfordeling kan driftsprofilerne for alle 
anlæg bestemmes. Neden for er driftsprofilerne for et døgn vist for tre typer af 
anlæg – grundlastanlæg, mellemlastanlæg og spidslastanlæg

Døgnprofil for et 
spidslastanlæg

Døgnprofil for et 
mellemlastanlæg

Døgnprofil for et 
grundlastanlæg



Samme analyse kan laves for et helt år, og så finder man de årlige driftsprofiler for alle anlæg

Elforbruget hen over året

Årlig driftsprofil for spidslastanlæg

Årlig driftsprofil for mellemlastanlæg

Årlig driftsprofil for grundlastanlæg



Når man skal overskue driftsprofilerne for mange forskellige anlæg, og når 
man skal rubricere dem, er følgende nøgletal vigtige:

Vi kan nu - ved at simulere det fremtidige elmarked - bestemme 
sandsynlige fremtidige driftsprofiler for alle anlæg

• Driftstid: Sum af alle de timer hvor anlægget producerer el
• Benyttelsestid: Den samlede årlige produktion divideret med kapaciteten på anlægget
• Antal starter: Det antal gange per år anlægget starter efter at have været nedlukket



8760 timer
Årlig antal starter 1               2   3             4         5     6         7      8                          9              10 11 12        13          14 15

Driftstid (timer) 0      876    915      1520    2130 2210  2890 3001   3659                         4128         4438            5398 5487  

Produktion (GWh)

Benyttelsestid:

0    201 231    356    549  587      785 834   956                           1032        1132         1467 1532  

1532 GWh
350 MW

= 4377 timer 

Kapacitet 350 MW

Nedenstående figur viser, hvordan de tre nøgleparametre beregnes på basis 
at kendskabet til den årlige driftsprofil

Årlig driftsprofil
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8760 timer
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Figuren til højre i billedet viser, hvordan man typisk afbilder størrelsen af de tre 
nøgleparametre for de forskellige anlæg



Nedenstående figur stammer fra Elsams udviklingsplan i 1993 (UP93), og den viser 
hvordan størrelsen af de tre nøgleparametre for de centrale kraftværksblokke i 
Jylland/Fyn ville være i 2005 ved en række givne antagelser



Nedenstående figur stammer fra Elsams udviklingsplan i 1993 (UP93), og den viser 
hvordan størrelsen af de tre nøgleparametre for de centrale kraftværksblokke i 
Jylland/Fyn ville være i 2005 ved tre forskellige givne omstændigheder

Denne type beregninger var helt afgørende for valg af anlægsinvesteringer samt for 
prioriteringen mellem forskellige ideer til F&U og teknologiudvikling. Det var også via 
denne type beregninger, man identificerede fremtidige behov med hensyn til at 
tilpasse eksisterende anlæg til nye rammevilkår



Nedenstående tabel stammer fra Elsams udviklingsplan UP94, og viser, hvordan eloverløbet i 
år 1996 kunne reduceres ved på en optimal måde, at etablere varmeakkumulatorer i tilknytning 
til nogle af de store kraftværker.  Denne analyse dannede grundlaget for Elsams investering i 
varmeakkumulatorer. Analysen kunne kun foretages på en kvalificeret måde, ved at anvende 
en simuleringsmodel, der modellerede driften af det fremtidige elsystem med alle væsentlige 
detaljer inkluderet.



I dag bliver man nødt til at medtage alle anlæg i Tyskland og Norden, når man vil 
analysere de fremtidige driftsprofiler for nye eller eksisterende anlæg. Danmark 
hænger markedsmæssigt sammen med vore naboer. Nedenstående figur viser et 
eksempel på en udbuds- og efterspørgselskurve for en given time, hvor der ikke er 
flaskehalse til nabosystemerne.



Ny teknologi/nyt anlæg –
hvor bliver det placeret på udbudskurven?

Når man vil analysere den forventede fremtidige driftsprofil for en given 
teknologi, er den rigtige måde at gøre det på ved at analyserer, hvor på 
udbudskurven teknologien kommer til at ligge, og hvilken indflydelse det får for 
driften af teknologien 



Nedenstående figur illustrerer, hvad der kan komme ud af denne type 
analyser af driftsforholdene for en ny teknologi



Det er ikke alene på produktionssiden, at markedssimulatoren er et vigtigt værktøj til at 
prioritere mellem forskellige ideer til F&U samt til vurdering af beslutninger i forbindelse 
med anlægsbeslutninger. 

Når man skal vurdere forskellige muligheder for at øge elforbrugets prisfleksibilitet, samt 
for at flytte elforbrug fra højpris-perioder til lavpris-perioder, vil man typisk anvende de 
aktuelle og de historiske priser som grundlag. De, der sidder og deler pengene ud, tror 
tilsyneladende, ikke de har andre muligheder. 

Ved at anvende aktuelle priser, får man ikke medtaget markedets reaktion på det mere 
fleksible elforbrug, og man kommer derfor til at overvurdere den økonomiske gevinst ved 
at investere i f.eks. at flytte forbrug.

I de følgende figurer illustreres det, hvordan en markedssimulator kan beregne 
konsekvensen af at flytte elforbrug.



Nedenstående figur illustrerer, hvordan man ved hjælp af en 
markedssimulator kan analyserer, hvordan elpriserne sandsynligvis vil udvikle 
sig. Der er brugt et døgn i december som eksempel

Når man har en prognose for, hvordan elforbruget 
varierer hen over døgnet, kan man ved hjælp at en 
markedssimulator fastsætte de tilhørende 
markedspriser for el

Elforbrugets variation hen over 
døgnet i Nordeuropa

Beregnede elpriser det 
pågældende døgn



Nedenstående figur illustrerer hvordan konsekvensen kan blive af at introducere 
en ny teknologi, der kan flytte elforbrug fra dag til nat.

Hvis man vurderer besparelsen af denne flytning ud fra de eksisterende elpriser, 
begår man en fejl. Man bliver nødt til at analysere de fremtidige elpriser, under 
forudsætning af, at denne flytning af elforbruget har fundet sted. 

Det sker i næste slide

Før

Efter



Nedenstående figur illustrerer, hvordan en flytning af forbrug fra dag til nat 
vil påvirke elpriserne

Der sker en kraftig udjævning af priserne



Konklusion

• Anvendelse af en markedssimulator kan give meget vigtig 
information om fremtidige driftsprofiler for nye og eksisterende 
elproduktionsanlæg

• Denne type analyser har historisk ført til, at der er identificeret nye 
fremtidige trusler og muligheder, lang tid før de har vist sig i praksis

• Den viden, man kan få ud af markedssimulatoren, burde være helt 
afgørende for samfundets forskellige satsninger inden for 
energiområdet

• Det kræver nogle helt specielle kompetencer, at udvikle og 
analysere det fremtidige energisystem på ”driftsniveau”. Disse 
kompetencer kommer kun på banen, hvis beslutningstagerne 
kræver, at investeringerne skal baseres på analyser med en 
markedssimulator

• Det kræver de nuværende beslutningstagere ikke. De er 
tilsyneladende trygge ved at anvende et lettere forståeligt – men 
fejlagtigt - beslutningsgrundlag
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