
ENERGI DATA SERVICE 
Åbne energidata til samfundet 

Analyser til debat 26. september 2017  
Hanne Storm Edlefsen, Elsystemansvar 



ENERGI DATA SERVICE 

Energi Data Service skaber let og automatiseret 
adgang til data fra hele Energinet 

 

Energi Data Service er en “åben data platform” 
og gik i luften juni 2017 

 

Aggregerede data og ikke-følsomme data  

Forbrugs- og 
produktions 

Data 

 

Tekniske data 

 

 

Markedsdata 

 

https://www.energidataservice.dk/


PERSPEKTIVER 
- Når data transformerer • Den traditionelle værdikæde kan 

ændres, når datadrevne 
forretningsmodeller og nye 
økosystemer får et solidt 
datafundament 

 

• Åbne energidata skaber grundlag for 
nye produkter og services i markederne 

 

• Transparente data og API er nøglen  

 



Gode råd: 
 
Vælg en kort og enkel overskrift. 
 
En kombination af tekst og 
billeder/diagrammer eller faktabokse 
gør præsentationen mere dynamisk. 
 
Brug de foruddefinerede Energinet.dk 
farver i  
stedet for standardfarver. 
 
Undgå for mange effekter. 
 
Du kan finde billeder og grafiske 
elementer i Energinet.dk’s 
billeddatabase (Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – Kommunikation 

4 

Kunder 

Data skal bringes i anvendelse til 
understøttelse af innovation og vækst samt 
bidrage til en effektiv grøn omstilling 

ENERGINET SÆTTER STRØM TIL DATA 



SUCCESKRITERIERNE 

• Skabe grundlag for øget digitalisering 
af energisektoren 

• Bidrage til den Fælles Offentlige 
Digitaliseringsstrategi 

• Udvikle Energi Data Service via 
inddragelse og samskabelse 

• Sikre aktiv dialog med brugere om 
den videre udvikling 

 

 



DATA I ENERGI DATA SERVICE 

 
 
Forbrugsdata trækkes på alle timeaflæste forbrugere, 
time for time. Data stilles til rådighed i anonymiseret 
form, aggegeret på kommuneniveau og/eller andre 
niveauer.  

 
 
Produktionsdata trækkes på alle anlæg, time for time, 
med information om anlægstyper, effekt, geografisk 
placering (UTM), postnummer, kommune, netområde. 
Data stilles til rådighed i anonymiseret form.  

 
 
Et stort udvalg af data trækkes ud fra følgende 
emneområder: 
 
• Nordpool 
• Handel og overføringskapacitet 
• Systemydelser 
• Opgørelser om forbindelser 

 
 
Nær-realtids data baseret på Nordpools aktørplan, 
opdateres løbende efter handlerne i intraday 
markedet.  
 
• Data om CO2 udslip per kWh, per 5 min., med 

prognoser for det kommende døgn. 
• Historiske data for CO2 udslip per kWh, 
      per 5 min. 

Forbrugsdata Produktionsdata 

Markedsdata Styresignaler 





SPØRGSMÅL 

KONTAKT: tlf.: 2333 8550  mail: hse@energinet.dk 


