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Disposition

Hvad betyder øget 
efterspørgsel på el for 
den danske 
elforsyningssikkerhed?

Markedsvilkår for 
aktørerne 



Definition af elforsyningssikkerhed
Elforsyningssikkerhed: 

”Sandsynlighed for, at der 
er elektricitet til rådighed 
for forbrugerne, når den 
efterspørges.” 

Systemtilstrækkelighed Systemsikkerhed

• Effekttilstrækkelighed
• Nettilstrækkelighed

• Robusthed 
• IT – sikkerhed 



Danmarks elforsyningssikkerhed er blandt 
Europas bedste! 



Energiaftalen – Elforsyningssikkerhed 

Aftalen gælder for perioden 2018-2024
Mål
• 55% VE i 2030
• Netto nul CO2 emission i 2050

Påvirker
elforsyningssikkerheden?

• Fortsat støtte til biomasse –
men justeres

• Liberalisering af
fjernvarmesektoren

• Udfasning af kul 2030
• Flere elbiler

Forbedre
elforsyningssikkerheden

• 3*800 MW havvind
• Teknologineutrale udbud

~140 MW/år
• Markedsmodel 3.0



Udfordringer & 
løsningsmodeller  for 
den danske 
elforsyningssikkerhed

Lukning af termisk 
kapacitet

Øget elforbrug som 
konsekvens af 
elektrificering 

Øget 
europæisk 
integration

Mere 
vedvarende 
energi og 
fleksibelt 
forbrug

?



EU-regulering af elforsyningssikkerheden

Elmarkedsdirektiv

Formål:
Elsystemets evne til at forsyne 
slutkunderne med elektricitet i 
overensstemmelse med dette 
direktiv.

• Styrker markedet, fremme 
fleksibilitet , prissignaler, 
energifællesskaber, lokal 
fleksibilitet 

Elmarkedsforordning

Formål:
• Sikre fleksibilitet, bedre 

konkurrence og klare 
prissignaler for 
markedsaktørerne

Klart defineret EU-proces 
for kapacitetsbetaling 



Markedstiltag:

Markedsmodel 3.0
• Omkostningseffektiv varetagelse af 

elforsyningssikkerhed samt effektiv 
indpasning og udnyttelse af de 
stigende mængder vedvarende 
energi i det danske energisystem

Væsentlige elementer:
• Udnyttelse af stigende VE mængder 
• Fremme fleksibiliteten i elnettet
• Styrket markedsadgang for nye 

aktører og teknologier
• Stærkere prissignaler på fx for 

forbrugsfleksibilitet  

Markedsmodel 3.0 



Opsamling

Hvad betyder øget efterspørgsel på el for den danske 
elforsyningssikkerhed?
• Stigende elektrificering presser elforsyningssikkerheden 
• Men kan også benyttes til at integrere stigende mængde VE og fremme 

fleksibiliteten i elsystemet

Danner grundlag for:
• Tænke markedet ind i elforsyningssikkerhed på en omkostningseffektiv 

måde ved at fremme fleksibilitet via stigende VE mængder 
• Tænke aktivering af 

forbrugerne og nye aktører
ind Markedsmodel 

3.0



Spørgsmål?


