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Håbet for live-demonstration var…



Første skridt i live demonstrationen 

var en forbrugsreduktion

Ligesom vi gjorde d. 22. januar, hvor IBM slukkede for 450 

varmepumper i en time kl. 11 og kl. 21. Elforbruget fra husene blev 

reduceret med over 1/3 i begge perioder.



Hvad med komforten?



Andet skridt i live demonstrationen 

var en forbrugsstigning

Ligesom vi gjorde d. 24. november, hvor Insero tændte 350 

elradiatorer. Forbruget steg med 559 kW (2,3 gange større forbrug 

end uden aktivering).



Håbet for live-demonstration var…



Halvvejsresultater i EcoGrid 2.0

• Vi har kørt omkring 200 test i 2017 og 2018

• I vinterhalvåret kan vi:

• fordoble forbruget (hvor udstyret tillader det)

• reducere forbruget med 30 %

• Det er de bedste resultater jeg har set fra huse med varmepumper 
og elpaneler, med beboelse. 

• Se data og resultater på vores interaktiv dashboard
www.electricitybaseline.com

http://www.electricitybaseline.com/
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Konceptuelle introduktion: Hvad er 

en baseline?

• En baseline er en forbrugsprognose, der arbejder ud fra 
forudsætningen, at aggregatoren ikke styrer enhederne.



Hvorfor er der behov for dem?



Jo mindre forbruget desto større er 

prognoseusikkerheden

Short Term Electricity Load Forecasting on Varying Levels of Aggregation, R. Sevlian, R. 
Rajagopal, arXiv:1404.0058v2 [stat.AP], 2014



Hvorfor er der behov for dem?

• For at bekræfte at købt forbrug bliver aktiveret 
(køberen, fx TSOen, vil sammenlign med en baseline).

• DSOen bruger baselinen til at identificerer kommende flaskehalse.

• En BRP kan evaluerer aktiveringer internt.

• Med bimålere vil man lave baselines for forbruget koblet på 
bimåleren. 
Alle enheder med menneskeinteraktion (fx elbiler og elvarme) har 
en usikker drift, som gøre en baseline nødvendigt.



Verificering af en aktivering er en udfordring. 

I EcoGrid 2.0 er der kun én elmåler pr. hustand, som måler det samlede 
elforbrug i 15 minutters interval med 24 timers forsinkelse. 

Vi forventer at dette er betingelserne i de kommende år.

Verificering af ydelser



Verificering af en ydelse sker ved en forbrugsprognose/baseline alle 
aktørerne er enige om.

Verificering af ydelser

                          
    

    

    

    

    

    

    

    

                         

                      

                      

                      

                          

           

    

    

    

    

    

                       

              

             



Hvordan ved vi, at aggregatorene

har leveret det, de lover?



Øjeblikkelig 
verificering

Forbruget skal være 
indenfor en bred 
prædiktionsinterval 95 
% af tiden.

Forbruget er ligeså 
forudsigeligt som 
forbrug uden 
fleksibilitet.



Langsigtet 
verificering

Analysere en 
gennemsnit af alle 
ensartet aktiveringer.

Forbruget skal være 
indenfor en smal 
konfidensinterval.

Der hvor forbruget 
ligger udenfor 
intervallet skal 
undersøges for snyd.



    
           

                                            
         
          

             
       
        

                

Matematikken bag baselines

Forklarende variabler

Vægte

Ikke lineær funktion

Vægte

Prognoser på radialer

Lineær regressionsmodeller er gode 

Neurale netværker gør det bedre



Nogle gå-hjem tanker…

Hvorfor fleksibelt forbrug?



Resultater fra EcoGrid EU



15 % af din elregning er baseret på 

kun 15 timer af året!



Distributionsnettet er forældet

• En stor del af de danske distributionsnet er etableret fra sidst i 
1950erne og frem til begyndelsen af 1990erne.

• Mange af netkomponenterne har derfor i dag driftstider på mellem 
30 – 60 år og nærmer sig – hvis ikke de allerede har overskredet –
de designlevetider, som man oprindeligt har regnet med.

• Der vil derfor fremover være udfordringer med at drive ældede 
netkomponenter for fx at opretholde den høje pålidelighed og 
leveringssikkerhed, som i dag haves.

• DEFU Rapport RA590, September 2014, Jens Zoëga Hansen, 
DEFU



50% af kabler i distributionsnettet 

er snart 30 år gammel



50 % af netstationer er over 40 år 

gammel



Behovet for regulérkraft kan 

fordoble inden 2035

Ancillary Services Study 2030, Deutsche Energie-Agentur GmbH 
(dena) 2014
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