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Indhold i dette indlæg om systemydelser fra 
elproducerende biogasanlæg (20 minutter)

• En forsimplet Fangel case

• Meget kort om handel i Day-ahead

• Systemydelsesmarkederne

• Vi viser deltagelsen i elmarkederne for 5 værker Live Data

• Oversigt over elmarkedsanalyse for 1 MW-el på biogasanlæg
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En forsimplet Fangel case

De 4 motorer er modelleret
som en motor, der har
tilladelse til dellast
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De årlige tillæg er anvendt
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Markedsgaspriserne for de enkelte år er anvendt i analyserne (her 2021)
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Day-ahead priserne for de enkelte år er anvendt i analyserne (her 2021)
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Analyserne er foretaget med og uden Fangel´s 2000 m3 biogaslager
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Referencen er opgradering af biogas i alle timer (128,4 mill. kr i 2021)
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Samt en anden reference for systemydelser er handel i Day-ahead, hvor der 
opgraderes i timer med tabt elhandel. 
(136,0 mill. kr i 2021, 8 mill. kr bedre end alene opgradering)
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Handel i Day-ahead forbedres lidt ved at inkludere biogaslager i markedsoptimering
(forbedring 0,6 mill. kr i 2021)
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Meget kort om handel i Day-ahead 

Før kl. 12 afgives der købsbud og der afgives salgsbud for hver af de 24 timer i
morgen.
Når der er handlet er der i hver time i morgen balance mellem produktion og 
forbrug i Skandinavien. Alle afregnes i hver time til marginalprisen.

Eksempel: Hvis man i time 8 tilbyder at sælge 7 MWh til en pris på 500 
kr/MWh, og prisen i den time bliver 520kr/MWh, har man vundet handel og 
skal levere de 7 MWh, men får de 520kr/MWh.

Eksempel: Hvis man i time 8 tilbyder at købe 5 MWh til en pris på 400 kr/MWh, 
og prisen i den time bliver 420kr/MWh, har man tabt handel.

11



På vores www.emd.dk\el kan man få et indtryk af sammenhænge mellem produktioner og 
priser, bl.a. at Day-ahead prisen på strøm ofte er lavere ved middagstid.
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http://www.emd.dk/el


Vi viser deltagelsen i elmarkederne Live Data på 5 fjernvarmeværker på
https://www.emd-international.com/livedata
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https://www.emd-international.com/livedata


Her vinder Ringkøbing givetvis handel i Day-ahead, https://www.emd-
international.com/livedata
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https://www.emd-international.com/livedata


Systemydelsesmarkederne (her fokus på de gule):
• FCR, Frequence Containment Reserves (Primærreserven)
• aFRR, automatic Frequence Restoration Reserves (Sekundærreserven)
• mFRR, manual Frequence Restoration Reserves (Rådighedsmarkedet i Regulerkraftmarkedet)
• mFRR EAM, Upward , Energy Activation Market in mFRR, Upward (opregulering i Regulerkraftmarkedet)
• mFRR EAM, Downward, Energy Activation Market in mFRR, Downward (nedregulering i Regulerkraftmarkedet)
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mFRR
manual Frequence Restoration Reserves (Rådighedsmarkedet i
Regulerkraftmarkedet)

• Rådighedsbud afgives lidt over kl. 9 dagen før (afsendes til Energinet 9.30)
• Der afgives rådighedsbud for hver af de 24 timer i morgen, om hvor mange 

MW-el man i en given time vil stille til rådighed for opregulering i 
Regulerkraftmarkedet. Et vundet bud i en time betyder f.eks. at man ikke
kan sælge el i Day-ahead fra en KV-enhed i denne time 

• Rådighedsmarkedet er med til at sikre at Energinet får tilstrækkelige tilbud
på opregulering i Regulerkraftmarkedet.

• I en given time får alle samme betaling for et vundet bud (marginalprisen) 
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mFRR EAM, Upward
Energy Activation Market in mFRR, Upward(opregulering i Regulerkraftmarkedet)

• Aktiveringsbud på opregulering afgives ca. 1 time før driftstimen (afsendes til
Energinet 45 minutter før driftstimen)

• I en given time får alle samme betaling for et vundet bud (marginalprisen) 
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Her vinder Ringkøbing en opregulering på motoren og varmepumpen i
Regulerkraftmarkedet, https://www.emd-international.com/livedata

https://www.emd-international.com/livedata


mFRR EAM, Downward 
Energy Activation Market in mFRR, Downward (nedregulering i
Regulerkraftmarkedet)

• Tilsvarende som opregulering afgives aktiveringsbud på nedregulering ca. 1 
time før driftstimen (afsendes til Energinet 45 minutter før driftstimen) og i
en given time får alle samme betaling for et vundet bud (marginalprisen) 
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Lidt til hjemmelæsning om de 
detaljerede vilkår i
systemydelsesmarkederne
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Forskellige budstrategier for elproducerende biogasanlæg

• Prisuafhængigt bud i Day-ahead i alle timer
• Opgradering af biogas i alle timer
• Alene handel i Day-ahead eller opgradering
• Alene handel i opregulering eller opgradering
• Handel i både Day-ahead og opregulering eller opgradering
• Handel i både Day-ahead og nedregulering eller opgradering
• Handel i både Day-ahead og op- og nedregulering eller opgradering
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Oversigt over elmarkedsanalyse for 1 MW-el på biogasanlæg 
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Forskellen mellem “kun opgradering” og “kun day-ahead-optimering” og 
“markedsoptimering i flere markeder” er forøget i de senere år.
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Tak for jeres opmærksomhed !
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