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Eltras køb af reserver og andre systemtjenester  
- Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder  
 

1. Behov  
For at gøre driften af det vestdanske elsystem stabil og sikker har Eltra behov for reser-
ver og en række andre systemtjenester. De behov, der er for køb af reserver og andre 
systemtjenester i Eltra's område, kan deles i reserver til at dække ubalancer, reserver til 
at dække for tekniske fejl og systemtjenester til at sikre at systemet drives i en stabil 
tilstand. 
 

1.1 Reserver til at dække ubalancer 
Ubalancer i det vestdanske område kommer fra forbrugsafvigelser (normalt maks. 100 
MW) og afvigelser i produktionen, hvoraf vindkraften står for de langt de fleste og stør-
ste afvigelser. Der er observeret afvigelser på op til 1700 MW, hvilket dog var en gan-
ske usædvanlig situation.  I 97 % af tiden ligger ubalancerne under 450 MW. I 80 % af 
tiden er vindkraftens ubalance trendsættende for ubalancens retning (underskud eller 
overskud).  
 

1.2 Reserver til at dække for tekniske fejl og udfald. 
Som deltager i UCTE samarbejdet er vi forpligtiget til at have ressourcer til at bringe 
området i balance ved udfald af største enhed indenfor 15 minutter. Samme krav gælder 
i øvrigt også i Nordel samarbejdet.  
Vi skal have tilgang til 620 MW reserver, der kan være aktiveret i løbet af 15 minutter 
når EV3 er i drift og producerer med fuld effekt. Eltras arbejdsgruppe for køb af reser-
ver og andre systemtjenester diskuterer løbende om en del af denne reserve kan placeres 
udenfor eget område, og om reserven blot skal være til rådighed eller at vi skal kunne 
(be)vise at den er købt og betalt. Mængden af reserver der skal til for at dække udfald af 
største enhed vurderes løbende så den passer til den største enhed i drift. 
 

1.3 Systemtjenester til at sikre at systemet kan drives i en stabil tilstand 
Udover aktive reserver, behøves der i systemet reaktive reserver og kortslutningseffekt. 
For at sikre, at der er kortslutningseffekt nok i systemet skal vi i praksis sikre os, at der 
altid er et minimum af kraftværksblokke i drift. For at holde spændingen indenfor det 
givne driftsbånd, skal vi sikre os at der er reaktive reserver nok til dette. Dette kan gøres 
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ved at bruge reaktorer, kondensatorer, transformerer eller ved at bruge spændingsregule-
ring på generatorer. Vi benytter os af alle 4 muligheder i Eltrasystemet. 
 

1.4 Hvad køber vi og hvad køber vi ikke 
Vi køber ikke systemtjenester til at sikre kortslutningseffekt og spændingsregulering. 
Disse typer af tjenester skal leveres som følge af tilslutningsbetingelserne for anlæg 
tilsluttet transmissionsnettet. Vi har tidligere betalt for at Elsam altid har mindst 3 kraft-
værksblokke på nettet. Vi har det sidste år vurderet at Elsam som følge af varmebinding 
og reserveforpligtigelser, alligevel altid har mindst 3 kraftværksblokke i drift, hvorfor 
der ikke er behov for at sikre dette via køb. Det skal dog bemærkes at vi enkelte gange 
har været nødt til at beordre opstart af en ekstra kraftværksblok, fordi vi har vurderet at 
der har været for få anlæg i drift. Vi har endnu ikke betalt for sådan en opstart, da Elsam 
hver gang har kunnet sælge effekten på spotmarkedet. Behovet for at indgå kontrakt om 
3 kraftværksblokke på nettet i sommermånederne vil blive afgjort løbende. 
 
I Eltra har vi valgt en strategi om at der dagen før er option på reserver til udfald af stør-
ste enhed. Der er ikke option på reserver til ubalancer. Reserverne er i denne sammen-
hæng de automatiske og manuelle reguleringsreserver. I driftsdøgnet vil disse reserver 
blive anvendt til ubalancer og derfor vil der være situationer hvor der ikke i eget område 
er reserver til udfald af største enhed. Erfaringerne viser at det er muligt at dække større 
ubalancer med en kombination af ledig kapacitet i eget område og samarbejde med na-
boområderne. Dvs. ved køb af reserver for største enhed, sikres i praksis, at der samlet 
set er tilgang (indenlandsk og udenlandsk) til tilstrækkelige reserver til både prognose-
fejl og havarier. 
 
Systemtjenester købes i form af flere produkter.  

• Vi køber, som en UCTE forpligtigelse, primærregulering der regulerer på bag-
grund af et frekvenssignal. Mængden bestemmes årligt på baggrund af området 

forbrug i forrige år. For 2005 er forpligtigelsen ±32 MW. 

• Automatisk regulering (± 100 MW, i henhold til en UCTE fastlagt formel), der 
regulerer efter et signal der er beregnet ud fra balancen på forbindelserne mod 
Tyskland. Den automatiske regulering skal være fuldt udreguleret i løbet af 15 
minutter. 

• Manuelle opreguleringsreserver, således at vi i automatisk og manuel reserve 
(inkl. nødstartsanlæggene) altid har reserver til at dække udfald af største enhed. 
Fra måned til måned vurderes hvilken største enhed der er i drift, og der indkø-
bes manuelle reserver efter dette. Når EV3 er i drift køber vi 482,5 MW opregu-
leringsreserve. 

• Udover opregulering, sikrer vi at der i alt er 300 MW nedreguleringsreserver, 
dvs. 200 MW manuelle nedreguleringsreserver oveni den automatiske nedreser-
ver på 100 MW. 
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• 2 nødstartsanlæg, der samtidig indgår som manuelle reserver (i alt 37,5 MW). 
Anlæggene leverer fuldlast i løbet af 15 minutter. 

 
 
Med reserver for udfald af største enhed, har vi dækket os ind til at klare de ubalancer 
der måtte optræde, når der samtidig tages hensyn til udvekslingsmulighederne over 
grænserne. Analyser har vist, at vi ved store ubalancer fra vindkraften altid har haft mu-
lighed for at trække på regulerkraftmarkedet, enten ved at regulere på Elsams anlæg 
eller ved at trække fra Norden eller Tyskland. 
 
Vi har således valgt ikke at dele reserverne i en type reserver til at dække for udfald af 
produktion eller ledningsanlæg og en anden type til at dække ubalancer. Det vurderes at 
en sådan opdeling, og den heraf ekstremt begrænsede benyttelse af den første kategori, 
ville være økonomisk uansvarligt og teknisk unødvendigt.  
 
Vi har ikke mulighed for at have en del af reserven som langsommere reserver. Det 
skyldes at vi i forhold til UCTE er forpligtet til at genoprette balancen inden 15 minut-
ter, uanset om ubalancen skyldes udfald eller prognosefejl. Alt hvad vi skal have som 
reserve skal derfor være rullende eller med opstartstider under 15 minutter. De centrale 
kraftværksanlæg har opstartstider på 6-8 timer, mens mange decentrale anlæg har mu-
lighed for at starte op og være fuldt udregulerede inden for 15 minutter. 
 
 

2. Model for køb  
Generelt har Eltra siden årsskiftet 2003-2004 købt reguleringsreserver og andre system-
tjenester gennem EU-udbud. Som beskrevet ovenfor er det ikke alle nødvendige sy-
stemtjenester, der har været udbudt, da nogle af disse er til stede i vores system under 
alle omstændigheder. Eltra har søgt at udbyde veldefinerede produkter, i et samlet ud-
bud, for at promovere konkurrence mellem forskellige potentielle leverandører. Ud-
budsperioden er af varierende længde for de forskellige ydelser.  

• For nødstartsanlæg er der for både 2004 og 2005 tegnet årlige aftaler med Elsam 
om anvendelse af gasturbinerne på Studstrupværket og Nordjyllandsværket. Dis-
se anlæg leverer desuden manuelle reserver uden merbetaling  

• For primære reguleringsreserver er der foretaget halvårlige køb 

• For den automatiske reguleringsreserve er der foretaget kvartalsvise køb 

• Den manuelle reserve blev købt for 1. kvartal 2004 samlet, men er herefter købt 
på månedlige udbud 

• Det er på månedlig basis vurderet om man skulle købe ydelsen "tre anlæg i drift" 
 
Elsam har stort set været eneste tilbydende leverandør. Enkelte gange er der dog tegnet 
aftale med Markedskraft om levering af en mindre del af nedreguleringsreserven fra 
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Randersværket og de seneste måneder også fra Sæby Kraftvarmeværk. På trods af at 
Elsam har været næsten eneste udbyder, har Eltra valgt at gennemføre de løbende udbud 
i håb om at kunne tiltrække flere leverandører gennem disses signalværdi, og dermed 
skabe velfungerende markeder for ydelserne. Signalet er blandt andet blevet kommuni-
keret ved at kontraherede priser og mængder løbende er blevet offentliggjort på Eltras 
hjemmeside. Dette har medført flere interesserede henvendelser, fra potentielle leveran-
dører i både ind- og udland. 
 
Eltra har været åben for at tegne bilaterale aftaler med længere varighed på en del af 
ydelsen for at fremme tilgang af nye leverandører. Dette har resulteret i to aftaler med 
firmaet EffektPartner. Den ene er en pilotaftale om levering af 25 MW opreguleringsre-
serve fra nødstrømsanlæg i det vestdanske område. Det andet er en aftale om levering af 
25 MW opreguleringsreserve fra et gasturbineanlæg, som EffektPartner etablerer i Es-
bjerg. Det undersøges pt. om dette anlæg også kan levere nødstartsreserve for Esbjerg-
værket. Yderligere er en aftale om levering af 10 MW opreguleringsreserve og 16 MW 
nedreguleringsreserve fra gartneriet Hjortbjerg på Fyn under forhandling. Det er vigtigt 
for Eltra at disse aftaler bygger på de generelle udbudsbetingelser for ydelserne, så res-
sourcerne efter udløbet af de bilaterale aftaler, kan bydes direkte ind i de ordinære ud-
bud og dermed fremme konkurrencen direkte. 
 
I kontrakterne med Elsam har det været aftalt, at priserne på de forskellige ydelser (dog 
ikke nødstart) skal ligge op af priserne fra sammenlignelige tyske markeder. Dette er 
ikke ønskeligt på sigt, da forholdende på det tyske reserve- og regulerkraftmarked ikke 
nødvendigvis til enhver tid afspejler forholdene i det vestdanske område. Det har dog 
været vurderet at de tyske priser har været en fornuftig benchmark. Eltra har internt 
gennemført en kortlægning af, om Elsam har udnyttet sin dominerende position i reser-
vemarkedet til at kræve en urimelig høj pris for ydelsen. Der blev ikke fundet baggrund 
for at rejse en anklage herfor (Se dok. nr. 202955). 
 

3. Omkostninger ved køb  
Nedenstående tabel viser udgiften til køb af de forskellige ydelser i 2004 og de budget-
terede udgifter til køb af ydelserne i 2005. Det bemærkes at den såkaldte havarireserve, 
var en del af kraftsværksaftalen der løb til og med 2. kvartal 2004. Den har således al-
drig været en del af EU-udbuddene, før den fra 1/7 2004 blev erstattet af øget køb af 
manuel opreguleringsreserve. Køb af den automatiske reserve er sket fra og med 2. 
kvartal 2004. 
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(mio. kr.)
MW mio. kr. MW mio. kr.

Primær reserve +/- 26,2 24,8 +/- 32,1 24,8
Havarireserve 250,0 118,0 0,0 0,0
Manuel reserve - opregulering 100-505 147,9 482,5 217,1
Manuel reserve - nedregulering 200-300 32,4 200,0 33,0
Automatisk reserve +/- 100 MW 51,3 +/- 100 MW 68,4
Nødstart 37,5 18,0 37,5 18,0
3 driftsklare anlæg 0,0 3,0

392,5 364,3

Regnskab 2004 Budget 2005

 
 
Variationen i de købte mængder af manuel opreguleringsreserve skyldes, ud over udlø-
bet af aftalen om havarireserve, primært varierende størrelse af dimensionerende enhed. 
 
En mere detaljeret gennemgang af Eltras udgifter til reguleringsreserver og andre sy-
stemtjenester kan findes i dok. nr. 209828, hvor bilag 1 viser fordelingen på måneder og 
områder.  
 

4. Udviklingsperspektiver  
Arbejdsgruppen med Systemtjenester har de seneste måneder arbejdet med forskellige 
muligheder for at udvikle købet af reserver og andre systemtjenester.  
 

4.1 Nødstart, samt primære og automatiske reguleringsreserver 
Det er ønskeligt at få nødstartsmuligheden fra Elsams gasturbiner prissat individuelt 
uden medlevering af reguleringsreserve. Det har indtil videre ikke været muligt at opnå 
en tilfredsstillende aftale med Elsam omkring dette. Der fortsættes med årlige aftaler, og 
det vurderes ultimo 2005 om EffektPartners Gasturbine i Esbjerg kan erstatte en af de 
købte nødstartsmuligheder ved Elsam. 
 
For primære og automatiske reguleringsreserver anbefaler gruppen at der fortsættes med 
de kvartalsvise/halvårlige udbud, selv om der for tiden ikke kan opnås indenlandsk kon-
kurrence til Elsam. Dette sker for løbende at kunne regulere den indkøbte mængde i 
henhold til vores aktuelle forpligtelser og behov, og for at være forberedt på at der evt. 
kan vise sig muligheder for at købe disse ydelser hos andre, herunder eventuelt i udlan-
det. 
 

4.2 Manuelle reguleringsreserver 
For manuelle reguleringsreserver ser arbejdsgruppen et stort potentiale for at skabe bed-
re konkurrence ved at aktivere decentrale kraftvarmeværker, der er overgået til mar-
kedsvilkår samt ressourcer på forbrugssiden (herunder nødstrømsanlæg), i de løbende 
udbud. Hertil kommer at mulighederne for at placere en del af den manuelle reserve i 
udlandet løbende undersøges og opdyrkes. 
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Arbejdsgruppen vurderer at det er nødvendigt at udvikle udbudsformen for manuelle 
reserver for at forbedre konkurrencen om levering af ydelserne. Vi vil derfor sætte kræf-
terne ind på at hjælpe nye aktører i gang på flere måder. 
 

4.2.1 Udbudsperioden 
Udbudsperioden skal som målsætning reduceres til et døgn for hovedparten af reserver-
ne. Det vil øge interessen og muligheden for at deltage for aktører med få anlæg, der 
f.eks. har varmebindinger, eller forbrugere.  
 
Gruppen mener dog også, at vi skal være åbne overfor at købe en del af reserven på 
længerevarende kontrakter, som den vi har indgået med EffektPartner. Dette svarer til 
den fremgangsmåde, der anvendes af Statnett og den som E.ON Netz har givet udtryk 
for at de ønsker at anvende fremover. Det er desuden i tråd med Nordels anbefalinger på 
området. 
 
Daglige udbud stiller krav om en effektiv håndtering af udbudet. En software løsning er 
uomgængelig og gruppen har sonderet mulighederne i Statnetts RKOM-auktionssystem 
der anvendes til ugentlige køb af reserver og MONDO systemet, der anvendes til aukti-
oner af kapacitet på Kontek. Begge muligheder synes anvendelige. Implementering af 
teknisk løsning samt orientering og markedsføring i forhold til leverandører er de to 
hovedopgaver i forbindelse med overgang til daglige udbud. Se udkast til handlingsplan 
for daglige udbud i dok. 209844.  
 
Ud over at kunne forbedre konkurrencen om levering af de manuelle reserver vil de 
daglige udbud kunne give betydelige besparelser ved en daglig tilpasning af reserve-
mængden i forhold til den på dagen dimensionerende enhed, og driftssituation i syste-
met i øvrigt, herunder transportmønster på udlandsforbindelserne og andelen af vind-
kraft i systemet. 
 
Næste skridt i retning af de daglige udbud vil være, at der opstilles en formel projektor-
ganisation, der beskriver projektet mere detaljeret samt fastlægger ressourcebehov og 
tidsplan. 
 

4.2.2 Flere produkter 
Tilpasning af udbudsperioden forventes at give et stort bidrag til konkurrencen i marke-
det for manuelle reserver, men skal for at opnå størst effekt suppleres med introduktion 
af nye produkter. Disse produkter skal dække vores behov og samtidig passe ind i et 
driftsmønster hos aktøren. Vi arbejder her med at kortlægge værdien af bud med aktive-
ringslængder ned til to timer og påkrævede hviletider op til f.eks. 8 timer efter en akti-
vering. Det overvejes ligeledes om produkterne med fordel kan deles op i tidsrum, f.eks. 
dag og nat. Afregningen af sådanne nye produkter med begrænsninger skal med en re-
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duktion af kapacitetsprisen for produkter uden begrænsninger. Se "bruttoliste" over for-
skellige nye mulige produkter i dok. nr. 215986. 
 


