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Baggrund for Markedsmodel 2.0-projeket - omstillingen til 
vedvarende energi og opretholdelse af forsyningssikkerhed 

Kapacitet 

1.000 MW 

8 

2020 

5 

6 

2015 

7 

6 

2030 

4 

9 

2025 

5 

Kraftværker 

Sol og vind  

Kilde: Energinet.dk 
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Markedsmodel 2.0 har haft bred deltagelse på tværs af 
elbranchens aktører og myndigheder 
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Projektet har identificeret tre hovedproblemstillinger og 
indsatsområder  

Kapacitet Fleksibilitet 
Kritiske 

egenskaber 

Udfordringer for  
elmarkedet 

Udfordringer for  
elmarkedet 

1 2 3 
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Stærkere markedsmekanismer 

• Garantere fri prisdannelse i 

elmarkedet 

1 

• Styrke balanceansvaret 

2 

• Kvartersafregning af ubalancer 

4 

 Hævelse af prisloft 

 Revurdering af krav om balance før 

driftsdøgnet 

 Ensrette ubalanceafregningen 

 Udvikle markedsmodellen til handel 

tættere på driftsøjeblikket 

 Højere tidsopløsning 

 Sikring af kritiske egenskaber 
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Fleksibel og efficient elforsyning 1/2 

• Nedbryde markedsbarrierer for nye 

aktører 

• Klargøre regler for aggregering af 

fleksible elforbrugere 

10 

• Gøre det muligt for 

nødstrømsanlæg at agere i 

markedet 

12 

Gøre markedet mere  

tilgængeligt for fleksibelt  

forbrug  via: 

 Undersøge muligheder for 

statiske metoder til måling af 

forbrug fra homogene enheder 

 Vurdering af lempeligere krav til 

forbrugsmåling og evt. udvikling 

af DataHub  

 Skabe rammer og grobund for 

3.partsaggregering 

 Ovenstående tiltag vurderes at 

kunne aktivere op til 300 MW 

nødstrømsanlæg i DK på kort sigt 

6 

Forslag 7-9 omhandler udvikling af 
de tyske net-tariffer til at 
understøtte fleksibelt forbrug 
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Fleksibel og efficient elforsyning 2/2: DK har fremskudt position 

• Gradvis udrulning af time-aflæste 

målere 

• Reducere behov for udbygning af 

elnet via nedlukning af VE-

produktion ved overløb 

14 

• Integrere CHP-produktion i 

markedet 

16 

• Udrulning af time-aflæste målere 

er allerede igang 

• Støttesystemer til vindproduktion i 

DK understøtter allerede 

nedlukning af VE-produktion ved 

overløb 

 CHP-produktionen er allerede 

integreret i markedet i DK – og 

kraftværkerne er meget fleksible 

13 

• Evaluere teknisk minimum på 

kraftværkerne 

• Danske kraftværker har allerede 

et forholdsvis lavt teknisk 

minimum 

15 

Herudover forslag om 
højere transparens 
hvilket DK ligger højt på 
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UDKAST 

Sikring af kapacitet 

• Overvågning af 

forsyningssikkerheden 

18 

• Indførsel af en strategisk reserve 

19 

 Energinet.dk følger nøje 

situationen og redegør for den i 

den årlige forsynings-

sikkerhedsredegørelse 

 Strategisk reserve er 

udgangspunktet for at løse et 

effektproblem i Østdanmark 



Gode råd om 
billeder: 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 
 
Brug billeder i den  
rigtige opløsning  
(fx 96dpi til 
PowerPoint) 
 
Brug hellere ét godt 
billede end mange. 
 
Brug evt. billeder til 
opdeling af din 
præsentation, når du 
går fra et emne til et 
andet. 
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Spørgsmål 
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Status på kapacitetsmekanismer 

Kapacitetsmarked 

Strategisk reserver 

Kapacitetsbetaling 

? 


