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EcoGrid EU forsøget på Bornholm 
• Demonstration af fleksibelt  

forbrug i 5 min. real-tidsmarked 
• 2.000 elforbrugere (privat,  

kommerciel, industri) med  
varierende automationsudstyr  
installeret 

• Forsøgsperiode: 2011-15 

Best Sustainable  
IT-project 2012 
awarded by Arnold  
Schwarzenegger et. al 

The ISGAN Award of 
Excellence in transforma-
tion of smart grid systems 
"Consumer Engagement & 
Empowerment“. 

Nomunated to the 
EU Sustainable Energy 
Award, June 2016. 
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Hvorfor fleksible elforbrugere? 
• Skaber øget værdi af vindkraften 

– Bruge mest strøm, når den er rigelig og billig, og mindre når den er 
dyr 

– Samfundsøkonomisk gevinst 
 

• Reducerer kapacitetsomkostninger 
– Spidslast 
– Reserver 

 
• Værdiskabelser hos forbrugerne som ikke alle er økonomiske 

– Mere viden om eget energiforbrug 
– Lavere elregning ved smart styring af forbrug 
– Ny teknologi med nye muligheder 
– Gøre noget godt for samfundet jeg er en del af 
– Gøre noget godt for miljøet 
– … 
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EcoGrid forbrugerne responderer automatisk 
på ændring i prissignalet 

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

Time [Minutes]

P
ow

er
 [k

W
]

Demand response for automated groups

 

 

IBM heat pumps
IBM electric heating
Siemens electric heating

Fleksibelt forbrug har komplekse karakteristika. Der er behov for dybere 
forståelse af dynamikken for at kunne skabe værdi af fleksibiliteten. 
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Resultater fra EcoGrid EU 
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• Forbruget responderer som 
ventet på prissignalerne - 
men med stor usikkerhed  

• Hovedparten af 
usikkerheden skyldes 
manglende modehed 
(robusthed) af de indgående 
teknologier 

• Det fleksible forbrug muliggør 
integration af 8,6% mere 
vindkraft på Bornholm og 80% 
reduktion af spildt vindenergi 
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Samfundsøkonomisk værdi af fleksibelt 
forbrug i spotmarkedet er 113 mio. €/år i 
2035 
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Privatøkonomisk gevinst for en 
gennemsnitlig privat varmepumpe er 
73€/år i 2035. Større gevinsten for 
industrielt forbrug med større 
fleksibilitet. 
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Marked 

2.0 
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Forretningsmodel: salg af varme  
(frem for salg af varmepumpe) 

• Mindsker risiko - fjerner usikkerhed  
over for teknologien 

• Let - drift og vedligehold 
• Med flådestyring kan fleksibiliteten  

udnyttes effektivt i markederne 

Eksempel på alternativ  
forretningsmodel for  
varmepumper 
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Hovedbudskaber 
• Fleksibelt elforbrug fungerer i praksis 

– Det skaber øget værdi af vindkraften  
– Der er behov for teknologiudvikling og praktisk erfaring 

 
• Samfundøkonomien er positiv, men for den enkelte kunde – især private 

– er den økonomiske gevinsten lille 
– Samtidig bidrag i flere markeder og værdistrømme for at skabe en 

god business case (fx på tværs af forsyningsarter og/eller brancher) 
– Skabe andre (ikke-monetære) merværdier for kunden 
– Regulering og afgifter der tilskynder fleksibelt forbrug 
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Hovedbudskaber 
• Behov for innovation og teknologiudvikling, som kan skabe grundlag for 

øget konkurrence og attraktive forretningsmodeller 
– Markedsdesign og produkter, der i højere grad kan honorere 

forbrugets egenskaber 
– Digitalisering 
– Interoperabilitet 
– Metoder til at opgøre fleksibilitet så den kan afregnes 

 
• Behov for regulering og afgifter, der understøtter let udnyttelse af 

fleksibelt elforbrug 
– Understøtte problemfri integration mellem forsyningssektorer, fx el til 

fjernvarme 
– Understøtter fleksibelt forbrug som løsning, fx i netselskaberne 
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Tak for opmærksomheden 
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