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ENERGI- OG KAPACITETSMARKEDER
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Voksende uforudsigelighed skaber større ubalancer og derved et voksende behov for balanceringsreserver.
Tilsvarende, hvis interne flaskehalse skal håndteres med fleksibilitet.
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BALANCERING AF 
SYSTEMET

Energinets opgave er bl.a. at balancere 
elsystemet, dette benyttes systemydelser til.  

Overordnet set gøres dette ved at Energinet 
betaler nogle for at:

• Forbruge mere eller mindre el

• Producere mere eller mindre el



DEFINITION AF EN SYSTEMYDELSE / RESERVE
Produkter defineres af Energinet i samarbejde med andre TSO’er og eventuelt aktører
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Reaktionstid

Aktivering

EffektVarighed

Reetablering

• Alt efter hvor hurtigt reserven skal være, 
hvordan den aktiveres og hvor store 
energimængder der er behov for, kalder 
vi disse værktøjer, som vi har til rådighed, 
for en bestemt type systemydelse / 
reserve.

• Det er forbrugere og producenter der 
leverer disse reserver til os, når vi har 
brug for at balancere elsystemet.



SYSTEMYDELSESKRAV → FORRETNINGSMULIGHEDER

=

MÆNGDE
Hvor stor en mængde kan 

enheden levere i perioden?

TIDSPERIODE
Hvor længe skal enheden 

kunne levere ydelsen? 

RESPONSTID
Hvor hurtigt kan enheden 
skrue op eller ned for sit 
forbrug eller produktion?

+ +

FORRETNINGS-
MULIGHEDER
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KAPACITETS- OG ENERGIMARKEDER

Opdateret marts 2022 6

KAPACITETSMARKED
”Reserver” ENERGIMARKEDER

Aktør

Aktøren får en betaling for at forpligtige sig til at 
byde ind i energimarkedet.

NB: Budprisen leveret til energimarkedet er 
irrelevant.

Sikrer at der er budt nok kapacitet ind i 
energimarkedet.

Aktøren (med eller uden forpligtigelse) kan byde 
ind på energimarkedet.

Aktivering Typisk merit-order aktivering



61

Forskellige reservetyper pt. brugt i Danmark

Primær reserve
• Fast Frequency Reserve → FFR

• Indkøbes i DK2
• Frequency Containment Reserve → FCR

• I DK1 indkøber vi FCR
• I DK2 indkøber vi FCR-N (Frekvensstyret Normaldriftsreserve) og 

FCR-D (Frekvensstyret Driftsforstyrrelsesreserve)

Sekundær reserve
• automatic Frequency Restoration Reserve → aFRR

• I DK1 indkøber vi aFRR 
• aFRR indkøbes endnu ikke i DK2

Manuel reserve
• manual Frequency Restoration Reserve → mFRR

• Købes kun som opreguleringskapacitet i både DK1 og DK2

Funktion

• Frekvensstabilisering

• Automatisk 
frekvensgenopretning

• Manuel 
frekvensgenopretning

FORSKELLIGE TYPER AF RESERVER
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EKSEMPLER PÅ TEKNOLOGIER DER 
LEVERER SYSTEMYDELSER
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SYSTEMYDELSER: OVERSIGT

35 kr./MW/h
(rådighed) 

mFRR
5 MW 
(1 MW 
≈ 2024)

60 min.
(15 min.
≈2024)

15 min. Op: spot + 92 kr./MWh
Ned: spot - 161 kr./MWh 

(energi) 

303 kr./MW/h 
(rådighed) aFRR

1 MW 60 min.15 min.
(5 min. 
≈2024)

Min. spotpris +/-
100 kr./MWh 

(energi)

203 kr./MW/h 
(rådighed) FCR

1 MW 15 min.15-30 sek.

121 kr./MW/h 
(rådighed) mFRR

5 MW 
(1 MW 
≈ 2024)

60 min.
(15 min. 
≈ 2024)

15 min.

NA aFRR1 MW60 min NA

281 kr./MW/h 
(rådighed) 

FCR-N
0,3 MW 60 min.150 sek.

335 kr./MW/h 
(rådighed) FCR-D0,3 MW 15 min.50 % på 5 sek.

100 % på 30 sek.

2.725 kr./MW/h 
(rådighed) 

FFR0,3 MW 10 sek.1 sek.
Gennemsnitlig historisk pris (2021) for hhv. 
rådighedsbetaling og energiaktiveringsbetaling hvor relevant.

Min. aggregeret budstørrelse 

Min. leveringstid

Maks tid for aktivering

Op: spot + 92 
Ned: spot - 161 

kr./MWh (energi) 

5 min ≈ 2022 
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RK-prisen
(energi) 

DK1

DK2



SYSTEMYDELSER: DEEP DIVE

mFRR
1 timeDagen før 

driftsdøgnet eller 
45 min. før driftstimen

aFRR 1 månedUgen op til 
driftsmåneden

FCR 4 timerDagen før 
driftsdøgnet

mFRR

aFRR

FCR-N

FCR-D

FFR

Op- og nedregulering af produktion eller forbrug 
sælges samlet

Op- og nedregulering af produktion eller forbrug 
sælges hver for sig

Der indkøbes kun opregulering (svarende til 
opregulering af produktion eller nedregulering 
af forbrug)

Både op-
og ned ≈ 

2022 

Frist for indmeldelse af bud

Tidsrum for levering

1 måned //
1 dag

Ugen op til driftsmåneden 
// Dagen før driftsdøgnet 

eller 45 min. før driftstimen

15 min.Dagen før 
driftsdøgnet

1 time1 eller 2 
dage før 

driftsdøgnet

1 time1 eller 2 
dage før 

driftsdøgnet

1 timeDagen før 
driftsdøgnet

Load faktor (2021)
Load faktoren angiver den gennemsnitlige 
procentmæssige energiaktivering. Pil ned 
angiver nedregulering.

0,05 %

Net: ↓12 %

100 %
100 %

NA

↓0,5 %

0,05 %

0 %

20 MW
(6 MW eksport)

100 MW

282 MW

Energinets samlet indkøb af ydelsen

Dynamisk 
timeindkøb 
baseret på 
prognose

44 MW
237* MW 

(*DK2+1/3 Sveriges 
behov)

18 MW
98* MW

(*DK2+1/3 Sveriges 
behov)

NA

Månedlig: 328 MW // 
Daglig: 271 MW
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DK1

DK2

≈ 2022 
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BALANCERING GENNEM SYSTEMYDELSER (DK1)
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BALANCERING GENNEM SYSTEMYDELSER (DK2)

0,7-1,3 s < 10 s 30 s 2 min 5 min 20 min 
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MANUEL RESERVE: MFRR
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• Indkøber + 282 MW på daglige auktioner

• 300 MW reserver kan som udgangspunkt hentes 
fra DK2 til DK1 via Storebælt forbindelsen

• Indkøber 328 MW på månedsauktioner

• Indkøber 271 MW på daglige auktioner

Vestdanmark (DK1) Østdanmark (DK2)

• Anlæg skal levere den fulde effekt 15 minutter efter 
aktivering

• Købes kun som opregulering på kapacitetsmarkedet
• Marginalprisafregning (det dyreste bud sætter prisen)

Fælles egenskaber

mFRR mFRR

Opdateret marts 2022



SEKUNDÆR RESERVE: AFRR
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• Indkøber 100 MW på månedsauktioner

• 10 MW af de 100 MW deles til DK2

Vestdanmark (DK1) Østdanmark (DK2)

• Aktiveres og genopretter balancen indenfor 15 minutter
• Symmetrisk produkt (skal både kunne levere op- og nedregulering)
• Rådighedsbetaling (pay-as-bid)
• Energiaktiveringsbetaling (DK1 spotprisen +/- 100 kr./MWh, min. pris for opregulering = regulerkraftprisen 

for opregulering, max pris for nedregulering = regulerkraftprisen for nedregulering) 

aFRR

Egenskaber

• 10 MW af de 100 MW indkøbt i DK1 deles til DK2 
via Storebælt forbindelsen

aFRR



PRIMÆR RESERVE: FFR, FCR, FCR-N, FCR-D
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• Indkøber +/- 20 MW på daglige auktioner

• 6 MW indkøbes i DK1

• 14 MW indkøbes via FCR Cooperation (europæisk 
marked)

Vestdanmark (DK1)

• Aktiveres automatisk ved frekvensafvigelser
• Skal aktiveres indenfor 15 - 30 sekunder og skal minimum 

kunne forblive aktiv i 15 minutter
• Symmetrisk produkt (skal både kunne levere op- og 

nedregulering)
• Rådighedsbetaling (marginalpris)
• Aktivering afregnes som almindelige ubalancer

FCR

Egenskaber

Østdanmark (DK2)

• Dynamisk indkøb time for time baseret på 
daglig kortsigtet FFR prognose

• Aktiveres automatisk ved frekvensdyk på 300 – 500 mHz
• Skal aktiveres indenfor 0,7 - 1,3 sekunder og skal minimum 

kunne forblive aktiv i min 5 sekunder
• Købes som opregulering
• Rådighedsbetaling (marginalpris)
• Aktivering afregnes som almindelige ubalancer 

(næsten ingen energimængder)

FFR

Egenskaber



PRIMÆR RESERVE: FFR, FCR, FCR-N, FCR-D
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• Indkøber +/- 18 MW på daglige auktioner

• Indkøbes på et fælles svensk-dansk marked

Østdanmark (DK2)

FCR-N

• Aktiveres automatisk ved frekvensafvigelser 
indenfor området 49,9 – 50,1 Hz

• Symmetrisk produkt (skal både kunne levere op-
og nedregulering)

• Fuld aktivering efter 150 sekunder
• Rådighedsbetaling (pay-as-bid)
• Energiaktiveringsbetaling (regulérkraftprisen)

Egenskaber

• Indkøber + 44 MW på daglige auktioner i DK2

• Indkøbes på et fælles svensk-dansk marked

FCR-D

• Aktiveres automatisk ved frekvensdyk under 
49,9 Hz 

• Købes indtil videre kun som opregulering
• Anlæg skal levere 50 % af effekten inden 5 

sekunder og de resterende 50 % 25 sekunder 
efter aktivering

• Rådighedsbetaling (pay-as-bid)
• Aktivering afregnes som almindelige ubalancer

Egenskaber



SO GL

CACM GLEB GL

Lovgivning

NET-
REGLER

FREMTIDIGE ÆNDRINGER TIL BALANCEMARKEDET
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2020 2021 2022 2023 2024

Lange kontrakter vedr. 
mFRR reserver i DK2 
udløber ved årets udgang

DK1 med i FCR 
Cooperation
(europæisk FCR marked)

Nordisk marked for aFRR
Kapacitet indføres 

15 min ubalanceafregning 
(60 min i dag)

15 min Intraday marked

Tilslutning til MARI: 
Europæisk 
energiaktiveringsmarked 
for aktivering af mFRR

Opstart af nyt nordisk
balanceringsprogram, 
Nordic Balancing Model 
(NBM)

Ændret ubalanceafregning 
(indførelse af 
étprisafregning og én 
ubalance position)

Nordiske markeder for 
mFRR kapacitet og 
energiaktivering indføres

Tilslutning til PICASSO: 
Europæisk 
energiaktiveringsmarked 
for aktivering af aFRR

Energinet og de øvrige europæiske TSO’er implementerer og laver 
metoder for regelsættet. For balancemarkedet gælder 

Electricity Balancing Guideline (EBGL).



PICASSO

▪ Europæisk energiaktiveringsmarked 
for aFRR

▪ Seneste Dansk tilslutning er Q2-2024

▪ TSO-TSO handel

MARI

▪ Europæisk energiaktiveringsmarked for mFRR, 
svarende til regulerkraftmarkedet vi har i 
Norden i dag 

▪ Seneste Dansk tilslutning er Q2-2024

▪ TSO-TSO handel

❑ Budstørrelse: 1 MW

❑ MTU: 15 min

❑ Aktiveringstid: 5 min

❑ Marginal pris (4. sek)

❑ Typer af budgivning: Delbar

❑ Gate closure time, aktør til TSO: T-25

❑ Gate closure time, TSO til aFRR platform: T-10

❑ Særskilt op – og nedregulering 

❑ Budstørrelse: 1 MW

❑ MTU: 15 min

❑ Aktiveringstid: 12,5 min

❑ Marginal pris (15 min)

❑ Typer af budgivning: Delbar, eksklusiv, Multipart, linked

❑ Mulighed for direkte aktivering (leverance på tværs af budperioder)

❑ Gate closure time, aktør : T-25

❑ Gate closure time, TSO: T-12

❑ Særskilt op – og nedregulering  


