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Resume (max. 2000 char.): 
Hvorledes vil elpriserne på det nordiske elmarked udvikle sig, såfremt der i 
de kommende 10-15 år ikke udbygges væsentligt med ny elkapacitet i 
Norden ud over de få anlæg, der på nuværende tidspunkt er besluttet? Og 
hvilke vilkår skal der til for at investorer vil initiere nye investeringer i 
kraftværker? Sagt meget kort er dette baggrunden for det EFP-støttede 
projekt ”Forsyningssikkerhed og økonomisk efficiens i det fremtidige 
elsystem”, som i et samarbejde mellem Forskningscenter Risø, Eltra, 
Elkraft System og RAM-løse edb har ført til udarbejdelse af denne rapport. 

Udgangspunktet for projektarbejdet har været den nordiske 
elmarkedsmodel og dennes evne til at håndtere udbygningen af den 
nødvendige kapacitet på længere sigt. Centralt i projektet har været en 
kvantitativ analyse af, hvorledes priserne kan se ud på det nordiske 
elmarked i fremtiden afhængigt af omfanget af foretagne nyinvesteringer i 
elproduktionskapacitet. Ved hjælp af elmarkedsmodellen Balmorel er der 
opstillet et basisscenarie frem til 2020, som kun indeholder de allerede i 
dag vedtagne beslutninger om udbygning med ny elkapacitet. Frem til 2010 
kan dette basisscenarie betragtes som et sandsynligt forløb. Men for 
perioden 2010-20 kan beregningerne primært betragtes som illustrationer 
af, hvordan elpriserne kan udvikle sig, såfremt der ikke foretages yderligere 
investeringer. For perioden 2010-20 er det således et såkaldt ”worst case”, 
der er gennemregnet. I forhold til basisscenariet er der yderligere 
gennemregnet en række forskellige cases for året 2015, bl.a. 
konsekvenserne af våd- og tørår og en usædvanlig kold vinterperiode. 

Endvidere er det i projektet analyseret, hvorledes prisudviklingen på 
elmarkedet påvirker profitabiliteten i nye investeringer i elkapacitet 
afhængigt af en række eksogene hændelser, som eksempelvis udbygning 
med vindkraft og prisen på CO2-markedet. Dette er gjort ved at analysere 
rentabiliteten i et nyt værk, placeret enten i Øst- eller Vest-Danmark. 
Analyserne er blevet gennemført for tre situationer: 1) For en enkelt 
investor uden besiddelse af andre elanlæg, 2) For en enkelt investor med en 
egen portefølje af elproduktionsanlæg, hvorfor et nyt anlæg vil konkurrere 
med ham selv og, endelig, 3) For to konkurrerende investorer, der 
investerer i det samme kendte anlæg, henholdsvis i Øst- og Vest-Danmark. 
I alle tilfælde investeres i et naturgas-fyret combined cycle anlæg med 
levering af både el og varme. Herudover er investorens egen mulighed for 
tidsmæssigt at ”time” sin investering søgt kvantificeret i beregningerne, 
altså hvornår er det optimalt for ham at investere. 
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Forord 
Dette er bilagsrapporten til den afsluttende rapport i EFP-projektet ”Forsyningssikkerhed 
og økonomisk efficiens i det fremtidige elsystem” (Ens. Journalnr. 033001/33006-0015). 
Projektet er udført i et samarbejde mellem Forskningscenter Risø, Eltra, Elkraft-System 
og RAM-løse edb. Projektet blev opstartet i 2002 og er blevet støttet af Energistyrelsen 
gennem Energiforskningsprogrammet (EFP). 
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1 Balmorelmodellen – generel beskrivelse 
Balmorel-modellen er en partiel ligevægtsmodel, der beskriver et sammenhængende 
internationalt el- og kraftvarmesystem.  

Modellen er udviklet omkring år 2000 for midler fra bl.a. EFP (det danske 
energiforskningsprogram) i et internationalt samarbejde. Formålet med 
modeludviklingen var at tilvejebringe en model til belysning af internationale forhold i 
østersøområdet. 

Et specifikt ønske til modellen var, at den skulle være fuldt dokumenteret og tilgængelig 
for at fremme gennemskueligheden i analyser og beslutningsprocesser, hvori modellen 
har en rolle. Derfor er modellen implementeret på en måde, der tillader og i et vist 
omfang også sikrer dette.  

Nedenstående kortfattede beskrivelse dækker de basale principper og funktionaliteter, 
som de findes i version 2.11. Supplerende dokumentation og anvendelseseksempler kan 
findes på www.Balmorel.com. Andre dele af denne rapport beskriver modellen (specielt 
datasiden) og en anvendelse i forbindelse med forsyningssikkerhed i yderligere detalje.  

1.1 Generelt  
Balmorel-modellen er et typisk eksempel på en model, der blander bottom-up elementer 
(klassisk teknisk/økonomisk modellering m.v.) og top-down elementer (baseret på 
økonometriske analyser m.v.).  

Modellen sigtede oprindeligt mod at repræsentere el og kraftvarme i et stort geografisk 
område og et langt tidsperspektiv, hvilket derfor modsvares af mindre detaljeringsgrad 
på andre områder. Da modellen er ekstremt fleksibel, har brugerne imidlertid mulighed 
for at vægte anderledes. De senere anvendelser har medført en forskydning mod mere 
detalje i tidsperspektivet, repræsentationen af produktionsanlæg m.v. 

Modellen er implementeret i et moderne modelleringssprog, der tillader en relativt nem 
modifikation af funktionaliteten, og som sikrer en fuldt dokumenteret funktionalitet (i 
form af en relativt overskuelig kode).  

Modellen er baseret på, at en standardalgoritme finder den numeriske løsning af det 
opstillede ligningssystem. Dette sikrer, at indsatsen kan koncentreres om modellering, 
data og anvendelse, det sikrer ensartethed i løsningerne og sammenlignelighed mellem 
forskellige cases, og det sikrer mulighed for standardfortolkninger i form af, at 
skyggepriser (marginalværdier) beregnes og kan fortolkes som f.eks. elpriser.  

Modellen er implementeret som en lineær model. Fordelene ved dette er bl.a., at data er 
simplere, at der er en vis fleksibilitet (f.eks. kan konvekse funktioner approksimeres 
stykvis lineært), og at meget store modeller kan løses.  Ulemperne er bl.a., at ulineære 
(ikke-konvekse) egenskaber ikke kan repræsenteres (f.eks. start-stop af 
produktionsenheder).  

1.2 Energistransformation  
Mulighederne for energitransformationen er angivet som en række teknologityper. Der er 
følgende standardtyper: 

• Kondensanlæg 
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• Modtryksanlæg 

• Udtagsanlæg 

• Varmepumper og elpatroner  

• Varmekedler 

• Vindkraft 

• Vandkraft med langtidslager (reguleret vandkraft) 

• Vandkraft uden regulerings eller lagringsmuligheder (ureguleret vandkraft) 

• Korttids varmelager 

• Korttids ellager 

De angivne navne skal tages med et gran salt; de antyder et typisk eksempel på et anlæg i 
typen, men hver af typerne dækker over en bestemt funktionsmåde i modellen snarere 
end en bestemt fysisk konstruktion eller virkemåde. Hvis et anlæg f.eks. et klassificeret 
som værende af typen modtryk betyder dette, at der i modellen er et fast forhold mellem 
el- og varmeproduktion, og et anlæg af denne type kan derfor godt i virkeligheden være 
en gasmotor. Tilsvarende kan et ellager have en af flere forskellige fysiske 
udformninger, der kan f.eks. være tale om et pumpekraftanlæg til vandkraft, eller der kan 
være tale om et brintlager.  

Disse typer kan klassificeres efter en række ideer, igen med udgangspunkt i 
funktionmåden i modellen: 

• Rent elproducerende enheder (kondensanlæg, vindkraft, vandkraft med eller 
uden lager; ellager for så vidt dette kun vedrører el) 

• Rent varmeproducerende enheder (kedler; varmelager for så vidt dette kun 
vedrører varme) 

• Kraftvarmeenheder: her er der samtidig el- og varmeproduktion, typerne 
adskiller sig ved bindingen mellem de to produkter (modtryksanlæg, 
udtagsanlæg; varmepumper og elpatroner er i dette perspektiv også 
kraftvarmeanlæg) 

• Enheder der kan lastfordeles (modtryksanlæg, udtagsanlæg, varmekedler, lagre) 

• Enheder der ikke kan lastfordeles (vindkraft, ureguleret vandkraft) 

• Lagre 

Et teknologianlæg i modellen er entydigt klassificeret som værende af én af ovennævnte 
typer, men der kan være mange varianter af en teknologi af en bestemt type. Disse 
varianter adskiller sig fra hinanden ved de numerisk størrelser af en række karakteristiske 
parameterværdier, f.eks. brændselstype, virkningsgrad, miljøforhold (SO2, NOx) m.v. 

Konkrete anlæg er i modellen angivet som værende af én af ovennævnte typer med 
tilhørende karakteristiske parameterværdier; oplysninger om anlæggets geografiske 
placering og kapacitet hører med for at gøre enheden entydigt identificerbar.  

1.3 Transmission og distribution 
Transmission og distribution af el og varme håndteres lidt forskelligt i modellen.  
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Balmorelmodellen har en geografisk opdeling, der tillader beskrivelse af et el-
transmissionssystem. Det er gjort på den måde, at elproduktion samles i en række 
knudepunkter (regioner, se nedenfor), hvorimellem der er specificeret 
transmissionsforbindelser karakteriseret ved kapacitet, tab og omkostninger. Elnettet er 
således repræsenteret simpelt i form af en lineær strømningsmodel. Dette tillader blandt 
andet identifikation af flaskehalse i transmissionssystemet.  

I regionen er der endvidere defineret et elforbrugsknudepunkt. For eltransport mellem 
elproduktionsknudepunktet og elforbrugsknudepunktet er der et tilknyttet tab og en 
tilknyttet omkostning, dette repræsenterer et eldistributionsnet.  

For varmesiden gælder, at forbruget er repræsenteret i en række knudepunkter (områder, 
se nedenfor). Inden for hvert område er der et produktions- og et forbrugsknudepunkt, 
der er forbundet gennem et varmedistributionsnet, der lige som på elsiden er 
repræsenteret ved et tab og en omkostning. 

1.4 Forbrug 
Forbruget et repræsenteret ved henholdsvis varme- og elforbrug. Varmeforbruget er 
repræsenteret på områdeniveau, mens elforbruget er repræsenteret på regionsniveau.  

Grundlæggende er der givet en tidsprofil for forbruget (hhv. el og varme), således at 
døgn-, uge- og sæsonvariation er repræsenteret. Det faktiske forbrug kan dog afvige fra 
den angivne profil, idet forbruget om ønsket kan specificeres som værende 
prisafhængigt. Dette betyder f.eks., at hvis elprisen bliver højere, reduceres forbruget.  

Forbrugets prisafhængighed (egenpriselasticitetet) kan angives frit (som en stykvis 
lineær approksimation, se ovenfor), således at der kan indlægges klassiske 
funktionsudtryk som f.eks. en CES (constant elasticity of substitution) funktion. 
Prisafhængigheden kan også være specificeret mere identificerbart, f.eks. ved angivelse 
af en forbrugertype, der vælger at reducere forbruget med en vis mængde, hvis elprisen 
kommer over et vist niveau.  

1.5 Den geografiske dimension 
Modellen opererer med en geografisk opdeling på tre niveauer: 

• Lande 

• Regioner 

• Områder 

Hierarkiet mellem de tre niveauer er således, at ethvert land består af en række regioner 
(én eller flere), mens enhver region har én eller flere områder.  

Landeniveauet sigter mod angivelse af f.eks. skatter, afgifter og kvoter, samt summation 
og præsentation af en række beregningsresultater, f.eks. nationale CO2-emissioner.  

Regionsniveauet sigter mod håndteringen af el-transmissionssystemet, herunder 
beregning af prisforhold for el, beregning af flaksehalse m.v. Derfor specificeres 
elforbrug (årsmængder, profiler, elasticiteter) på regionsniveau. Elproduktionen i en 
region findes ved summation over elproduktionen i de områder, der findes i regionen. 
Angivelse og beregning af eldistributionstab og –omkostning sker på regionsniveau.  
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Områdeniveauet sigter mod håndteringen af kraftvarme. Derfor angives varmeforbrug 
(årsmængder, profiler, elasticiteter) på områdeniveau. Det antages, at der i hvert område 
er et sammenhængende varmedistributionssystem, der forbinder knudepunktet for hhv. 
varmeproduktion og varmeforbrug.   

Ethvert produktionsanlæg specificeres som hørende til netop ét område.  

1.6 Den tidsmæssige dimension 
Modellen opererer med en tidsmæssig opdeling på tre niveauer: 

• År 

• Sæson  

• Undersæson  

Et år er underopdelt i en række sæsoner, mens enhver sæson yderligere er underopdelt.  

Tidsopløsningen inden for året er fleksibel, således at der f.eks. kan være tale om 

• 1 sæson, der ikke er underopdelt (dvs., der regnes på årsgennemsnitsværdier). 

• 12 sæsoner (dvs., måneder i realiteten), hver underdelt i 12 typiske timer. 

• 52 sæsoner (dvs., uger i realiteten), hver underdelt i 168 timer.  

Modellen repræsenterer en række år, f.eks. 2000 til 2030, hvor hvert år er underopdelt 
som illustreret.   

1.7 Endogene og eksogene investeringer 
Modellen tillader, at den arbejdes med eksogene (brugerspecificerede) og endogene 
(fundet i modellen) investeringer for produktionsteknologier.  

Når der arbejdes med endogene investeringer tages der højde for 
investeringsomkostninger, således at investeringsprincippet afspejler en afvejning af 
kortsigtede og langsigtede marginalomkostninger. Investeringsbeslutninger tages i 
modellen med udgangspunkt i beregninger for ét integreret år (alle årets tidsafsnit indgår 
i vurderingen), mens fremtiden implicit er repræsenteret som om den for investeringen er 
(mindst) lige så gunstig som det år, der aktuelt betragtes. Når der simuleres fremad i tid 
gennem årene foretages der en investering i det første år, hvor det er økonomisk 
attraktivt og i den størrelse, der er optimal.  

I dette projekt er der indlagt et investeringsmodul, der mere nuanceret håndterer 
usikkerheder, tidsmæssige sammenhænge, størrelsen på investeringen m.v.  

1.8 Simuleringsresultater 
En simulering med modellen fastlægger størrelsen af de variabler, der indgår i modellen, 
typisk:  

• el- og varmeproduktion 

• el- og varmeforbrug 

• eltransmission 

• energiforbrug 

• emissioner 
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• investeringer 

Disse størrelser findes på de relevante tidsmæssige og geografiske niveauer.  

Hertil kommer at modellen som resultat giver priser, der ligeledes er tidsmæssigt og 
geografisk opdelt, og hvor den primære interesse knytter sig til: 

• elpriser 

• varmepriser 

men hvor også størrelser som f.eks. CO2-skyggerpriser kan findes.  

På baggrund af kendskab til de fysiske størrelser og priserne kan der udledes en række 
analyseresultater, f.eks. i form af beregning af samfundsøkonomiske forhold.  

1.9 Ligevægtsprincip 
Løsning af modellen foregår ved at der formuleres en målfunktion, der optimeres. Den 
valgte målfunktion udtrykker differensen mellem forbrugernes nytte og producenternes 
omkostninger.  

Dette er en klassisk idé. Et almindeligt specialtilfælde haves, hvis forbruget ikke er 
prisafhængigt; dette tilfælde svarer til, at de samlede omkostninger ved at tilfredsstille 
forbruget minimeres.  

I almindelighed gælder, at hvis der er fuld information, vil den anvendte målfunktion 
give en løsning, der svarer til, at der produceres således, at der billigste anlæg anvendes 
først. Anlæggene anvendes altså i en rangorden svarende til de marginale 
produktionsomkostninger, og omkostningen på det marginale (dvs., det dyreste blandt de 
producerende) anlæg definerer prisen (el-, hhv. varme).  

Idet også forholdene omkring transmission, distribution, lagring og investeringer 
inddrages, vil løsningen (de fysiske størrelser) og de tilhørende priser afspejle en række 
ligevægte: 

• Ligevægt mellem forbrugernes marginale nyttefunktioner og producenternes 
marginale omkostninger i ethvert tidsafsnit og ethvert geografisk delområde 

• Ligevægt i ethvert tidsafsnit mellem de geografiske delområder (regioner), 
formidlet under påvirkning af eltransmissionsforhold (tab, omkostning og 
kapacitet) 

• Ligevægt mellem de enkelte tidsafsnit inden for året, formidlet af lagre 

• Ligevægt mellem el- og varmesiderne 

• Ligevægt mellem de kortsigtede og de langsigtede marginale 
produktionsomkostninger. 

Ovennævnte ligevægtsprincip er ikke det eneste mulige, idet der i foråret 2005 vil blive 
en Balmorel-version tilgængelig, der håndterer markedsmagt på elproduktionssiden, og 
hvor løsningsprincippet er en Nash-ligevægt.   

1.10 Implementering 
Balmorel-modellen er implementeret i GAMS, der er et generelt algebraisk 
modelleringssprog. I et sådan sprog formulerer man sin model i matematiske termer i 
form at en række ligninger, der tilsammen beskriver den funktionelle sammenhæng 
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mellem modellens elementer. I GAMS-sproget kan man formulere modeller af vidt 
forskellige emner, om end sproget er bedst egnet til emner, der kan formuleres som 
optimeringsproblemer.  

Modellens data angives i en række tekstfiler i nemt gennemskuelige formater.  

En pointe i GAMS og tilsvarende sprog er, at der skelnes mellem modellen og dens 
numeriske løsning. Løsning af modellen overlades sædvanligvis til et standardprodukt, 
og derfor kan brugeren koncentrere sig om modelarbejde, data og analyse.  

Det er endvidere vigtigt at skelne mellem modelstruktur og data. Her vil modelstruktur 
blive forstået som de datastrukturer, der findes i modellen, og de relationer (den 
funktionalitet), der findes mellem de forskellige dataelementer. Data refererer til et 
konkret datasæt. Da modellen er fleksibel med hensyn til bl.a. geografisk og tidsmæssig 
opdeling, vedrører data også detaljeringsgraden.  

Balmorel-modellen (version 2.11) har en relativt veldefineret modelstruktur, mens der er 
flere forskellige datasæt i anvendelse i brugerkredsen.  

Da modellen er implementeret i et modelleringssprog, er der stor fleksibilitet i 
modelleringen. Dette betyder, at en bruger selv kan gå ind og ændre funktionaliteten i 
modellen, f.eks. ved at tilføje en nu teknologitype, eller indføre en bestemt 
emissionsbegrænsning.  

1.11 Anskaffelse af Balmorel-modellen 
I overensstemmelse med formålet med modeludviklingen er modellen umiddelbart 
tilgængelig fra www.Balmorel.com. Her ligger såvel GAMS-koden med 
modelstrukturen som eksempler på datasæt. Der er desuden dokumentation, 
brugervejledning samt anvendelseseksempler.  

Modellen ligger som såkaldt open source eller free software, dette betyder bl.a., at 
modellen kan anvendes uden betaling. Der kræves dog adgang til GAMS, der er et 
kommercielt produkt, samt til en løsningsalgoritme, der også typisk vil være 
kommerciel. 

2 Balmorelmodellen i projektet 
Formålet i dette projekt har bl.a. været at analysere fremtidige prisspidser på det 
Nordiske elmarked. Prisspidser opstår typisk i situationer med en anstrengt 
kapacitetsbalance dvs. spidslasttimer. Jo mere aggregerede tidsperioder der benyttes i 
modellen jo mindre bliver spidslastforbruget, og jo mindre bliver de beregnede 
prisspidser. Derfor blev der i projektet udviklet en version af Balmorelmodellen med 
timeopløsning kaldet Balmorel-timemodellen. I timemodellen optimeres hver enkelt 
uge bestående af 168 timer for sig, hvilket gør modellen mindre velegnet til at håndtere 
fordelingen af vandkraft over året. Derfor er en version af Balmorelmodellen (i denne 
tekst kaldet Balmorel-årsmodellen) havende en tidsopløsning på 52 uger underopdelt i 
5 tidsperioder dvs 260 tidsafsnit indenfor året også blevet benyttet i projektet. I 
årsmodellen optimeres der over hele året, således at vandkraften bliver fordelt på de 52 
uger indenfor året.  

Balmorel-årsmodellen simulerer udviklingen i det nordiske elsystem på års- og ugebasis 
frem til 2020. Den fordeling af den tilrådighedværende vandmængde i de nordiske 
magasiner, som herved beregnes, overføres til Balmorel-timemodellen, som på basis af 
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udbud og efterspørgsel efter el i det nordiske område for hver time i et år beregner 
strømprisen på markedet. Det er primært time-modellen, der beregner resultaterne i 
denne rapport, men det er nødvendigt at have årsmodellen med for at få den rigtige 
fordeling af vandmængderne, som har stor indflydelse på prisdannelsen på det nordiske 
elmarked.  

3 Balmorel - Datagrundlag 
 

Dette afsnit beskriver datainputtet til Balmorel. Datainputtet kan opdeles i to grupper:  

1. Data som beskriver det Nordiske elsystem i historiske år, hvor årene 2001, 2002 
og 2003 er valgt.  

2. Data som beskriver udviklingen i det Nordiske elsystem i perioden 2004-2022. 

Derudover kan data beskrives ud fra deres geografiske og tidslige opløsning. Geografisk 
operer Balmorel med tre niveauer: Lande som kan opdeles i regioner som igen kan 
opdeles i områder. Tidsligt opererer Balmorel med 4 typer data: data uden en tidslig 
dimension, årsdata, ugedata og timedata.  

Tabel 1 giver en oversigt over databehovene i Balmorel: 
 
Data object Periode 
Regionale timedata: 
- Elefterspørgsel 
- Eludveksling mellem modelområder og lande udenfor modellen 
- Vindkraftproduktion 
- Ikke-regulerbar vandkraftproduktion i Finland, Norge og Sverige 

 
2001-2003 
2001-2003 
2001-2003 
2001-2003 

Regionale ugedata: 
- Vandtilstrømning i Finland, Norge og Sverige 
- Revisioners og haveriers fordeling over året 

 
2000, 2001, 2003 

Områdeafhængige timedata: 
- Varmeefterspørgsel 

 
2001-2003 

Årlige tidsserier (både historiske data og scenarier) 
- Brændselspriser i hvert land 
- Varmeforbrug ab værk i hvert varmeområde  
- Elforbrug ab værk i hver region 
- Total vandkraftproduktion i Finland, Norge og Sverige 
- Udveksling mellem modelområder og lande udenfor modellen 

 
2001-2022 
2001-2022 
2001-2022 
2000-2002 
2001-2022 

Teknologidata (kapaciteter, tekniske og økonomiske 
karakteristika): 
- Eksisterende enheder (produktion, transmission og lager) 
- Dekommisionering af eksisterende enheder i fremtiden 
- Nye enheder 

 
 
2001-2003 
2004-2022 
2004-2022 

Afgifter: 
- CO2 kvotepris 
- SO2 afgift 

 
2004-2022 

Priselasticitet af elforbrug 2004-2022 

Tabel 1 Oversigt over databehov i Balmorel. 
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Tidsserierne med timeopløsning bliver benyttet direkte i Balmorel-timemodellen. 
Endvidere er disse tidsserier blevet aggregeret til 52×5 tidsperioder og derefter benyttet i 
Balmorel-årsmodellen for at sikre størst mulig konsistens mellem de to modelversioner. 

3.1 Geografisk inddeling i Balmorel 
Landene i Balmorel er Danmark, Finland, Norge og Sverige. Figur 1 viser hvordan 
landene er opdelt på regioner.  

 

DK-E

DK-W
SE-S

SE-M

SE-N

FI

NO-S

NO-M

NO-N

 
Figur 1 Opdeling af land på regioner i Balmorel bortset fra NO_S som yderligere er 
opdelt i NO_S og NO_O, hvor NO_O repræsenterer Oslo-området, som er et stort 
forbrugscentrum uden særlig megen produktion. 

DK_W er opdelt i 11 varmeområder: 4 områder repræsenterer fjernevarmesystemerne i 
henholdsvis Århus, Ålborg, Odense og Trekantsområdet. 6 områder repræsenterer 
fjernevarmesystemerne i mindre byer (decentral kraftarme) inddelt efter brændselstyper 
og teknisk karakteristika af anlæg (CB-værdi) med to naturgasområder, to halmområde, 
et affaldsområde og et olieområde. Endelig er der et område som repræsenterer 
restfjernvarmeproduktionen. 

DK_E er opdelt i 7 varmeområder med 5 decentrale områder (2 naturgas, 1 halm, 1 olie, 
1 affald), et område som repræsenterer de store værker i Københavnsområdet der leverer 
varme til VEKS og CTR-systemerne, og et område som repræsenterer de resterende 
store værker.  
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FI_R er opdelt i 3 områder, et område som repræsenterer naturgaskraftvarme, et område 
som repræsenter Helsinki, og et restområde. 

De 4 regioner i Norge er hver især kun opdelt i ét varmeområde, da 
kraftvarmeproduktionen i Norge er meget lille. Det samme gælder for Sverige bortset fra 
SE_M som er opdelt i to områder, et der repræsenterer kraftvarme i Stockholm og et 
restområde. 

 

3.2 Regionale timedata 
3.2.1 Elforbrug 
Elforbrugsdata for DK_E, DK_W, Norge og Finland hentet fra Nord Pools ftp server for 
årene 2001-20031. Da Balmorel opererer med fire regioner i Norge, er data for det totale 
Norske elforbrug opdelt vha. følgende faste forholdstal: NO_S: 0.53, NO_O: 0.23, 
NO_M: 0.12, NO_N: 0.12. Elforbrug i Sverige opdelt på regioner er leveret af Svenska 
Kraftnät for 2001 og 2002. År 2003 bruger 2002 data. 

3.2.2 Udveksling mellem modelområder og lande udenfor modellen 
Eludvekslingen mellem Finland og Rusland følger fast udvekslingsprofil bestemt på 
mængder. Den historiske eludveksling mellem Finland og Rusland hentet fra Nord Pools 
ftp server for årene 2001-2003.  

Udveksling mellem DK_W-Tyskland, DK_E-Tyskland, SE_S-Tyskland og SE_S-Polen 
bestemmes vha. prissnit. Formen af prissnittet er konstrueret ud fra priserne på den tyske 
elbørs EEX. 
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Figur 2 Priserne fra EEX i årene 2001-2003 (pr. time). Priserne er angivet i EURO90. 
Priserne er hentet fra EEX2. 

                                                      
1 Nord Pools ftp-server indeholder historiske elmarkedsdata og er nærmere beskrevet på 

www.nordpool.com. 

2 http://www.eex.de/info_center/downloads/index_e.asp (18.08.2004) 
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Som det ses på Figur 2 følger priserne på den tyske elbørs, EEX, ikke den danske 
prisprofil henover året. Nogle år ligger sommer priserne f.eks. på et meget højere niveau 
end vinter priserne. Det kan også ses at der forekommer ekstreme prisudsving på op til 
1300 EURO90/MWh. 
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Figur 3 Priserne fra EEX i årene 2001-2003 (ugentligt gennemsnit). Priserne er angivet 
i EURO90. 

Ser man på de ugentlige gennemsnitspriser (Figur 3) ses det endnu tydeligere, at det ikke 
er relevant at lave en prisprofil for Tyskland som varierer hen over året, idet der ikke er 
noget fast mønster i prisniveauet. I stedet har vi valgt at lave en prisprofil, som varierer 
hen over ugen, men ikke varierer fra uge til uge. Priserne på de enkelte timer i denne 
gennemsnits uge er gennemsnittet af de priser, som er observeret i årene 2001 – 2003. 

Der benyttes det samme prissnit for alle fire udvekslinger. Det benyttede prissnit for 
årene 2001-2003 er afbildet i Figur 4. 
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Figur 4 Prissnittet som bestemmer udvekslingen mellem DK_W-Tyskland, DK_E-
Tyskland, SE_S-Tyskland og SE_S-Polen.  

Ved at lægge et konstant pristillæg til alle timer i prissnittet kan netto-udvekslingen på de 
fire udvekslinger kalibreres. Vi forudsætter, at årsnetto-udvekslingen i basisscenariet i 
perioden 2004-2022 skal være ca. 0. I Balmorel-årsmodellen er årsnetto-udvekslingen 
underlagt en restriktion, som for basisscenariet sættes til 0. Skyggeprisen af denne 
restriktion udgør derefter pristillæget, som skal lægges til prissnittet for at få nul netto-
udveksling i årsmodellen. Skyggeprisen fundet i Balmorel-årsmodellen benyttes også i 
Balmorel-timemodellen som pristillæg til prissnittet. Da prissnittet i årsmodellen har en 
lidt anden form end i timemodellen pga. en anden tidsopløsning, bliver netto-
udvekslingen i timemodellen ikke eksakt nul, men tæt på nul. I perioden 2004-2010 er 
pristillægget under 20 DKK/MWh, men i perioden 2011-2022 stiger priserne i Norden 
kraftigt pga. den stadig strammere kapacitetsbalance, hvilket medfører at pristillægget 
også må stige kraftigt for at sikre en netto-udveksling på nul. I 2022 er pristillægget ca. 
400 DKK/MWh regnet i faste år 2002 priser. 

3.2.3 Vindkraftproduktion  
Total vindkraftproduktion i DK_E og DK_W for årene 2001-2003 hentet fra henholdsvis 
Elkraft og Eltras hjemmesider (www.elkraft-system.dk og www.eltra.dk). Når der regnes 
på fremtidige år opdeles vindkraftproduktion i land- og havvind. Timeserierne for 
landvind er de ovenfor nævnte. Timeserien for havvind i DK_W er konstrueret ud fra 
målte vindhastigheder ved Horns Rev i årene 2001-2003 ved brug af en power curve for 
en vindmølle. Horns Rev timeserien er leveret af Eltra og giver produktionen fra 1 MW 
vindkraft på Horns Rev. Den faktiske produktion fra Horns Rev i denne periode er 
formodentlig langt mindre pga. de store driftsproblemer som møllerne har haft. For 
havvindmøller i DK_E i perioden 2004-2020 bruges tidsserie leveret af Claus Stefan 
Nielsen fra Elkraft som er baseret på vindmålinger fra målestationen i Abbed i år 2000 
(det var et normalår for vind). 
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Vindkraftproduktion for NO_S bruger profilen for landvind i DK_W skaleret med 
forholdet mellem installeret vindkraft kapacitet i NO_S relativt til DK_W. 
Vindkraftproduktion for SE_S og FI_R følger profilen for landvind i DK_E igen skaleret 
med kapaciteterne i de forskellige områder. 

Da det er umuligt at forudsige noget om vinden på lang sigt, nøjes vi for fremtidige år 
med at skalere de historiske vindkraft-tidsserier med forholdet mellem fremtidig 
vindkraftkapacitet og historisk vindkraftkapacitet. 

3.2.4 Uregulerbar vandkraftproduktion 
Ureguleret vandkraftproduktion for årene 2001-2003 i Norge estimeret på dagsbasis vha. 
metode beskrevet i (Dueholm & Ravn 2004). Dagsværdierne fordeles ligeligt på timer. 
Den uregulerede vandkraftproduktion i Sverige er estimeret til 0.6* den uregulerede 
vandkrafproduktion i Norge. Den uregulerede vandkraftproduktion i Sverige fordeles på 
regioner i Sverige proportionalt med kapaciteten af vandkraft i hver region. For Norge 
fordeles den uregulerede vandkraftproduktion på regioner med 7.5% i NO_N, 19.3% i 
NO_M og 73.2% i NO_S. Disse tal er oplyst af SINTEF (Petterteig 2004). Finland har 
kun reguleret vandkraft, dvs. der behøves ikke en tidsserie for uregulerbar 
vandkraftproduktion for Finland. 

3.3 Områdeafhængige timedata 
3.3.1 Varmeefterspørgsel 
Alle varmeområder i Danmark bruger samme timeserie skaleret med forskellige 
årsforbrug. Timeserien for år 2001 er konstrueret ved at kombinere en standardprofil for 
variationen indenfor døgnet med data for variationen fra dag til dag stammende fra data 
for fjernvarmesystemet CTR. År 2002 og 2003 bruger år 2001 data skaleret vha. 
årsforbrugene.  

Varmeefterspørgslen for Sverige er lavet ud fra den østdanske varmeprofil skaleret på 
ugebasis således, at de er konsistente med uge produktions tal hentet fra Svensk Energis 
hjemmeside. For Norge er der tale om østdanske tal skaleret så der opnås en estimeret 
norsk årlig produktion. For Finland er der ud fra forventninger om et klima med større 
temperaturskift en i Danmark, lavet en timeserie baseret på de østdanske tal, men med 
større døgn og års svingninger, samt en timeserie for industrielt forbrug, med meget små 
svingninger, bortset fra i ferieperioder. Disse timeserier er blevet lagt sammen time for 
time, og den resulterende profil bruges i alle tre varmeområder i Finland skaleret med 
årsforbruget i hvert varmeområde. 

3.4 Ugedata 
3.4.1 Vandtilstrømning i Finland, Norge og Sverige 
En profil for den ugentlige, vandtilstrømning til vandkraftmagasinerne for Norge Syd og 
Sverige Nord er lavet baseret på Nordel data. De andre regioner med regulerbar 
vandkraft i modellen benytter profilen fra Norge Nord. 

3.4.2 Antagelser om tilgængelig kapacitets fordeling over året 
Tilgængelig kapacitet er den installerede kapacitet i elsystemet minus kapacitet ude pga. 
revision og minus kapacitet reserveret til reservekraft. Bruger data tilsendt fra Peter 
Børre fra Eltra, hvor andelen af total kapaciteten af elproducerende værker som er online 
er ugeafhængig. Efter sammenligning med Nordels kapacitetsbalance om vinteren er den 
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tilgængelige kapacitet i Finland og Sverige blevet reduceret til 85% af den installerede 
kapacitet. 

3.5 Årsdata 
3.5.1 Total vandkraftproduktion 
Den total årlige vandkraftproduktion i Norge, Finland og Sverige er fundet for årene 
2000, 2001 og 2003. År 2000 repræsenterer et vådår i modellen, 2001 et normalår 
hydrologisk set og år 2003 et tørår. Der regnes ikke med vækst i vandkraftproduktionen i 
perioden 2004-2022. For fremtidige år benyttes enten år 2001 data (normalår), år 2000 
data (vådår) eller år 2003 data (tørår). 

3.5.2 Brændselspriser 
De Nordiske lande forudsættes havende ens brændselspriser bortset fra naturgaspriserne. 
De historiske priser i årene 2001-2003 er leveret af Thomas C. Jensen fra 
Energistyrelsen. Det er brændselspriser svarende til første udkast af opdateringen af 
brændselsprisforudsætningerne i Energistyrelsen. Scenarierne for 
brændselsprisudviklingen i perioden 2004-2022 er leveret af Elkraft System og er i tæt 
overensstemmelse med Energistyrelsens brændselsprisscenarier (Pedersen 2004). For 
kul, olie og naturgas baserer Energistyrelsens brændselsprisscenarier sig på IEA-
prognosen, World Energy Outlook 2004. For at sikre at udnyttelsen af biomasse til 
elproduktion i Finland er i overensstemmelse med de historiske værdier, er prisen for 
træaffald (Wood Waste) sat meget lavt i modellen. Tabel 2 angiver de forudsatte 
brændselsprisværdier i faste DKK2002/GJ priser. Figur 5 viser prisscenarierne for de 
fossile brændsler bortset fra uran grafisk. 
 

 
Uran Natural 

gas Coal Fuel oil Light 
oil Peat 

Munici- 
pal 
waste 

Straw Wood Wood 
Waste 

2001 4.6 27.1 12.9 26.8 41.9 9.7 0.0 31.7 31.7 4.0
2002 4.6 25.8 10.8 25.2 43.7 9.7 0.0 32.4 31.7 4.0
2003 4.6 24.4 10.7 23.8 41.2 9.7 0.0 32.4 31.7 4.0
2004 4.6 22.7 14.2 28.2 49.1 11.3 0.0 32.4 31.7 4.0
2005 4.6 22.6 13.2 27.4 47.6 11.3 0.0 32.4 31.7 4.0
2006 4.6 24.8 13.1 22.7 39.3 11.2 0.0 32.4 31.7 4.0
2007 4.6 24.8 13.1 22.6 39.0 11.1 0.0 32.4 31.7 4.0
2008 4.6 24.8 13.1 22.6 39.0 11.0 0.0 32.4 31.7 4.0
2009 4.6 24.8 13.1 22.6 39.0 11.0 0.0 32.4 31.7 4.0
2010 4.6 24.8 13.1 22.6 39.0 10.9 0.0 32.4 31.7 4.0
2011 4.6 25.2 13.1 22.9 39.7 11.0 0.0 32.4 31.7 4.0
2012 4.6 25.6 13.2 23.3 40.2 11.2 0.0 32.4 31.7 4.0
2013 4.6 26.0 13.3 23.6 40.8 11.3 0.0 32.4 31.7 4.0
2014 4.6 26.4 13.3 23.9 41.4 11.4 0.0 32.4 31.7 4.0
2015 4.6 26.7 13.4 24.3 42.0 11.5 0.0 32.4 31.7 4.0
2016 4.6 27.1 13.5 24.6 42.6 11.6 0.0 32.4 31.7 4.0
2017 4.6 27.5 13.5 24.9 43.2 11.7 0.0 32.4 31.7 4.0
2018 4.6 27.9 13.6 25.3 43.8 11.8 0.0 32.4 31.7 4.0
2019 4.6 28.2 13.7 25.6 44.4 11.9 0.0 32.4 31.7 4.0
2020 4.6 28.6 13.7 25.9 45.0 12.1 0.0 32.4 31.7 4.0
2021 4.6 29.0 13.8 26.3 45.6 12.1 0.0 32.4 31.7 4.0
2022 4.6 29.4 13.5 26.6 46.2 12.2 0.0 32.4 31.7 4.0

Tabel 2 Forudsatte brændselspriser i kr/GJ an værk eksklusiv afgifter angivet i DKK 
2002 priser. Naturgasprisen gælder for Danmark og Finland. Svenske kraftværker 
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antages at have en 10% dyrere og norske værker en 10% billigere naturgaspris end den 
Danske pris.  
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Figur 5 Brændselsprisscenarier for fossile brændsler. 

 

3.5.3 Varmeforbrug 
 
 DK_E DK_W Finland Norge Sverige 

2001 53.4 64.5 118.7 5.9 117.0 
2002 54.3 65.5 119.7 6.0 117.7 
2003 55.2 66.5 120.6 5.6 119.5 
2004 56.1 67.4 120.9 5.7 120.0 
2005 57.0 68.4 122.5 5.9 120.5 
2006 57.3 68.9 123.0 6.0 121.0 
2007 57.5 69.4 123.5 6.1 121.4 
2008 57.8 70.0 124.0 6.2 121.9 
2009 58.1 70.5 124.5 6.3 122.4 
2010 58.3 71.0 124.7 5.9 122.9 
2011 58.6 71.5 125.4 6.6 123.4 
2012 58.9 72.0 125.9 6.7 123.9 
2013 59.1 72.5 126.4 6.9 124.4 
2014 59.4 73.0 126.9 7.0 124.9 
2015 59.6 73.6 127.4 7.1 125.4 
2016 59.9 74.1 127.8 7.3 125.9 
2017 60.2 74.6 128.3 7.4 126.4 
2018 60.4 75.1 128.8 7.6 126.9 
2019 60.7 75.6 129.3 7.7 127.4 
2020 60.9 76.1 129.8 7.9 127.9 
2021 61.2 76.6 130.3 8.0 128.4 
2022 61.5 77.1 130.8 8.2 128.9 

Stigning 
2003-2022 11% 16% 8% 46% 8% 

Tabel 3 Årligt varmeforbrug ab værk i PJ.  

Tabel 3 viser de forudsatte værdier af det årlige varmeforbrug ab værk i PJ på landebasis 
(bortset fra Danmark). Det er først og fremmest tilstræbt at repræsentere varmeforbruget 
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i kraftvarmeområder på fornuftig vis, således at produktionen fra disse anlæg bliver 
tilstrækkelig stor. Varmemarkederne repræsenterer ikke helt fyldestgørende 
varmeproduktionen i rene fjernvarmeområder, hvorfor det samlede fjernvarmeforbrug 
kan virke lavt, specielt i Sverige, men til dels også i Danmark. I de decentrale områder i 
Danmark har vi anvendt varmeproduktionen for anlæggene fra energiproducenttællingen 
til at estimere varmeforbruget. Vi har anvendt produktionen på kraftvarmeanlæg + 10% 
for at medtage produktion på spidslastanlæg. Varmeforbruget i de øvrige områder har vi 
baseret på tallene fra Elkrafts scenarierapport fra 2003 (Elkraft 2003).  

3.5.4 Elforbrug 
 
 DK_E DK_W Finland Sverige Norge 

2001 14.6 20.9 81.6 150.5 125.5
2002 14.3 20.9 82.1 148.0 121.0
2003 14.2 21.0 83.6 148.6 122.5
2004 14.3 21.3 85.9 149.3 124.0
2005 14.5 21.7 87.0 150.1 125.5
2006 14.7 22.0 88.0 150.9 127.0
2007 15.0 22.4 89.6 152.3 128.5
2008 15.3 22.7 91.1 153.7 130.1
2009 15.6 23.1 92.7 155.1 131.7
2010 15.9 23.5 94.2 156.4 133.2
2011 16.1 23.9 95.1 157.1 134.8
2012 16.3 24.2 96.0 157.8 136.4
2013 16.5 24.6 96.9 158.5 138.1
2014 16.8 25.0 97.8 159.2 139.7
2015 17.0 25.3 98.8 159.9 141.4
2016 17.3 25.7 99.7 160.6 143.1
2017 17.5 26.0 100.6 161.3 144.8
2018 17.7 26.4 101.5 162.1 146.6
2019 18.0 26.7 102.4 162.8 148.3
2020 18.2 27.1 103.3 163.5 150.1
2021 18.4 27.4 104.2 164.1 151.9
2022 18.6 27.7 105.2 164.8 153.7

Stigning 
2003-2022 31% 32% 26% 11% 26%

Tabel 4 Årligt elforbrug ab værk i TWh. 

Det historiske årlige elforbrug i årene 2001-2003 er fundet ved at opsummere timedata 
taget fra Nord Pools ftp server. Scenarierne for udviklingen i det årlige elforbrug i 
perioden 2004-2022 er taget fra (Pedersen 2004). 

3.5.5 Udveksling mellem Finland og Rusland 
Den årlige netto-udveksling mellem Finland og Rusland i årene 2001-2003 er fundet ved 
at opsummere timedata taget fra Nord Pools ftp server. I perioden 2004-2022 forudsættes 
en netto-import fra Rusland til Finland på 11 TWh, svarende til netto-importen i 2003 på 
11.33 TWh. 

3.6 Teknologidata 
3.6.1 Eksisterende enheder 
Elkrafts datasæt beskrevet i rapporten ”Scenarieberegninger – Klimavirkemidler og 
forsyningssikkerhed, Juli 2003” er blevet brugt som grunddatasættet for 
produktionsteknologier i det Nordiske elsystem både for kapacitetsdata og for tekniske 
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og økonomiske data for værkerne. Dette studie benytter færre varmeområder i Danmark 
end i nuværende studie, så værkerne i Danmark er blevet reallokeret svarende til den nye 
varmeområdeinddeling. Mht. kapacitetsdata er datasættet blevet sammenlignet med 
Nordeldata og følgende ændringer indført: 

 

• Jordbro og Uppsala og en række andre værker fik ændret deres avgeff, fordi 
deres varmeproduktion er langt højere end deres elproduktion, hvilket fører til 
for høj effektivitet i backpressure mode. Den gennemsnitlige 
produktionseffektivitet (AvgEff) blev ændret således, at deres effektivitet i 
backpressure mode højst var 1.0. 

• Tilføjet 878 MW gasturbiner i FI_R_Rural som bruger Lightoil (DefTech GT-
C8-LO). Slettet de 118 som stod i FI_R_Urban (Unit: Skällarn). 878 MW passer 
til NordEl opgørsel. 

• Ændret kapacitet af hydropower i FI_R_Rural fra 2530 MW til 2978 MW 
svarende til Nordel opgørsel. 

• Ændret kapacitet af hydropower i Norge til 27600 MW og indført form af 
udbudskurven for reguleret vandkraft svarende til værdierne estimeret i 
(Dueholm & Ravn 2004). 

• Forøgede kapaciteterne af værkerne i Tabel 5 med 75 MW hver, dvs. alt i alt 
blev der tilføjet 675 MW ekstra modtrykskapacitet i Finland. 

• Tilføjede 4 gamle modtryksværker i SE_M på 300 MW hver som bruger 
henholdsvis olie, naturgas, træ og kul (Unitnavne: CHP Coal SE_M_Rural, 
CHP Wood SE_M_Rural, CHP NG SE_M_Rural, CHP Fuel oil SE_M_Rural) 

 
Unit Country Type MaxPower 

CHP Coal FI_R_Rural Finland IGBACKPR 200
CHP Coal Industry Finland IGBACKPR 109
CHP Fueloil FI_R_Rural Finland IGBACKPR 147
CHP Fueloil Industry Finland IGBACKPR 200
CHP Gas FI_R_Rural Finland IGBACKPR 319
CHP Gas Industry Finland IGBACKPR 120
CHP Peat FI_R_Rural Finland IGBACKPR 224
CHP Peat Industry Finland IGBACKPR 117
CHP Wood Waste Industry Finland IGBACKPR 586

Tabel 5 Resulterende kapacitet af 9 værker i Finland som hver fik deres kapacitet forøget 
med 75 MW for at sikre bedre overensstemmelse mellem Balmorel kapacitetsdata og 
Nordel kapacitetsopgørelse. 
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 Hydro Nuclear Condensing Backpressure Extraction Wind Total 
DK_W    1691 3384 2400 7475 
DK_E   1159 1081 22963 743 5279 
Norge 276004  188 50  100 27938
Sverige 16434 9422 2980 1596 1506 399 32337
Finland 2978 2656 4824 3075 2973 40 16546
Total 47012 12078 9151 7493 10159 3682 89575

Tabel 6 Kapacitet i BalmorelTime i 2004 opdelt på lande og teknologityper. 

Efter at have tilføjet disse data er der god overensstemmelse med Nordel-data Ultimo 
2003.  

3.6.2 Transmission 
Transmissionskapaciteterne i det Nordiske elsystem er angivet i Tabel 7. 
 
 DK_W DK_E SE_S SE_M SE_N NO_O NO_S NO_M NO_N FI_R 
DK_W    730   1000    
DK_E   1700        
SE_S  1300  3700       
SE_M 730  3700   1800    550 
SE_N    7000    450 700 1650 
NO_O    1950   2500    
NO_S 1000     5200  600   
NO_M     450  600  900  
NO_N     700   900  120 
FI_R    550 1050    100  

Tabel 7 Transmissionskapaciteter mellem områderne i Balmorel.  Første kolonne i 
tabellen angiver hvilket område transmission af strøm løber fra og første række i 
tabellen angiver hvilket område transmissionen af strøm løber til.  Bemærk at 
transmissionskapaciteterne mellem to områder ikke altid er symmetriske. 

3.6.3 Dekommisionering i perioden 2004-2020 i basisscenariet 
Som grundregel udfases 1 % af kapaciteten af termiske værker per år (condensing, 
backpressure og extraction) bortset fra kernekraft. Dette gælder ikke for DK Øst hvor 
E2s annoncerede skrotninger er indført eksplicit og erstatter den 1% per år (se Tabel 8). 
Barcebäck 2 på 600 MW skrottes fra starten af 2006. Transmissionskapaciteterne 
skrottes ikke. 

                                                      
3 Både Amagerværket blok 1 og 2 og Asnæsværket blok 3 regnes for skrottet. 

4 Kapaciteten af reguleret vandkraft er 27600 MW og summen af produktionen fra ureguleret og 
reguleret vandkraft indenfor Norge i hver enkelt time kan højst blive 27600 MW.  Det samme 
gælder for Sverige bare med 16434 MW som kapacitetsgrænse for reguleret vandkraft og 
kapacitetsgrænse for total produktionen. 
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Værk Skrotningsår Brændsel Elkapacitet 
H.C. Ørsted Værket, Rest 2006 Naturgas 155 
Svanemølleværket, Rest 2007 Naturgas 75 
Asnæsværket 4 2006 Kul 270 
Stignæsværket 1 2006 Kul 143 
Amagerværket 1 2004 Kul 136 

Tabel 8 Forudsat skrotning af værker i DK_E i perioden 2004-2022. Baseret på E2s 
udmeldinger (Wittrup 2004). 

3.6.4 Ny kapacitet i basisscenariet 
Den overordnede regel for udvælgelse af nye investeringer i basisscenariet i perioden 
2004-2010 er at der kun indføres værker, som allerede er under opførelse eller er nået 
langt i planlægningsfasen. Hovedkilden til valg af nye investeringer er (Pedersen 2004). 
Nyinvesteringer er beskrevet i Tabel 9. 
 
Anlægstype DK_W DK_E Norge Sverige Finland 
Vandkraft Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen 
Kernekraft Ingen Ingen Ingen Opgradering af 

Svensk 
kernekraft med 
550 MW i 2008 

1600 MW 
Finsk 
kernekraft i 
2010 ved 
Olkiluoto 

Øvrig 
termisk 
kraft 

Ingen Ingen 600 MW 
NGCC i 2009 
(Kaarstø og 
Kolsnes 
tilsammen) 

Rya NGCC i 
Göteborg på 
260 MW i 
2007. 
410 MW 
NGCC i 2010 
(Øresundsværk
et). 

Ingen 

Vindkraft 200 MW ny 
havvind i 2008. 
140 MW 
nettotilgang af 
landvind til 
2010. 

200 MW ny 
havvind i 2008. 
35 MW 
nettotilgang af 
landvind i 
DK_E til 2010. 

500 MW ekstra 
landvind 

1050 MW 
ekstra landvind 

120 MW 
landvind 

Tabel 9 Ny kapacitet i basisscenariet i periode 2004-2010. 

Efter 2010 er der i basisscenariet ikke indført nye investeringer. Der er ikke forudsat 
investeringer i ny transmissionskapacitet mellem Regioner i basisscenariet i periode 
2004-2022. 

3.7 Afgifter 
I Danmark, Finland og Sverige er brændsel til varmeproduktion afgiftsbelagt, mens 
brændsel til el ikke er afgiftsbelagt. Endvidere er el brugt til varmeproduktion i elkedler 
og elvarmpumper underlagt elafgift i de Nordiske lande. Ingen af disse afgifter er 
medtaget i modellen. 
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3.7.1 CO2-kvotepris 
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Figur 6 Udviklingen i CO2-priser i alle Nordiske lande undtagen Island i perioden 
2004-2020 i basisscenariet. 

Den forudsatte udvikling i CO2-afgiften i basisscenariet er vist i Figur 6.  

3.7.2 SO2-afgift 
Der regnes med en SO2-afgift på 10 DKK/kg SO2 i Danmark, 12 DKK/kg SO2 i Sverige 
og 15 DKK/kg SO2 i Norge i hele perioden. 

3.8 Udvikling i prisfleksibelt elforbrug 
Mikael Togeby fra Elkraft har lavet et scenario for udviklingen i fleksibelt elforbrug, 
som han selv karakteriserer som optimistisk mht. udviklingen i fleksibelt elforbrug. 
 
  DK     FIN     N     S     I alt     
kr/kWh 0.5 1 5 0.5 1 5 0.5 1 5 0.5 1 5 0.5 1 5

2005 1 5 25 20 100 500 80 400 2,000 40 200 1,000 141 705 3,525
2010 20 50 100 200 500 1,000 700 1,750 3,500 400 1,000 2,000 1,320 3,300 6,600
2015 40 150 400 220 825 2,200 450 1,688 4,500 350 1,313 3,500 1,060 3,975 10,600
2020 50 200 660 227 909 3,000 455 1,818 6,000 379 1,515 5,000 1,111 4,442 14,660

Tabel 10 Scenarie for udviklingen i fleksibelt elforbrug i perioden 2005-2020 ved 
forskellige Elspot-priser. Næstøverste række angiver prisen i DKK2003/kWh mens de 
følgende 4 rækker angiver mængden som elforbruget reduceres med, f.eks. i DK i 2015 
vil elforbruget reduceres med 40 MW når elprisen er større end 0.5 DKK/kWh. Er prisen 
over 1 DKK/MWh er reduktionen 150 MW. Er elprisen 5 DKK/kWh er reduktionen totalt 
set 400 MW. 

3.9 Valg af basisår 
Som nævnt har vi indsamlet data for tre historiske år 2001, 2002 og 2003.  I 
basisscenariet bruges år 2001 data, dvs. 2001 data giver profilerne (tidsvariationen) af de 
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forskellige parametre, hvoraf enkelte så skaleres til fremtidige år (elforbrug og 
vindkraftproduktion). Valget af 2001 er begrundet med at det er et normalår hydrologisk 
set.  

3.9.1 Repræsentativitet af basisår 
Elproduktionen fra vindkraft i 2001 i Norden var under gennemsnittet for perioden 1987 
– 2001 (80 % i Danmark, 87 % i Finland, 88 % i Sverige) (se Figur 7). 
Vindkraftproduktionsdata fra Norge mangler. 
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Figur 7 Årlig vindresource i perioden 1987-2002. 
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Figur 8 Årligt vandtilstrømning i Finland, Norge og Sverige [GWh/år]. Data fra Nord 
Pool (fede linier) og estimerede data for Norge og Sverige (tynde linier). Gennemsnitlige 
værdier er punkter. 

Vandtilstrømningsgennemsnit i reservoirerne i Norden 1980 – 2000 var 204 TWh/ år, 59 
% i Norge, 35 % i Sverige og 6 % i Finland. 2001 var et gennemsnitligt år for 
vandkraftproduktionen. Norges andel af totalproduktionen var lidt mindre og Sveriges 
andel lidt højere end deres gennemsnitlige andele, men summen var næsten den samme.  
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Investeringsmodellen 
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1 Investeringsteori 
En investeringsbeslutning i elproduktionskapacitet består blandt andet i et valg af 
anlægstype, anlægskapacitet og tidspunkt for investeringen. Disse beslutninger kædes 
sammen via en rentabilitetsvurdering af forskellige alternative typer og størrelser af 
kapacitet til forskellige tidspunkter. Den mest anvendte målestok ved 
rentabilitetsvurdering er nutidsværdien af en investering. I den moderne investeringsteori 
indeholder nutidsværdibegrebet tre elementer:  

Det forventede fremtidige dækningsbidrag. Dækningsbidraget kan defineres som 
forventede fremtidige indtægter minus forventede fremtidige omkostninger diskonteret 
tilbage til beslutningstidspunktet ved brug af en forventet risikofri markedsrente. 
Estimering af dækningsbidraget kræver at investeringens økonomiske levetid bestemmes 
og at tidsopløsningen for investeringskalkulen defineres. 

Justering for risiko. Investorer er generelt set risikoaverse, og vil derfor kræve en 
kompensation for usikkerheden forbundet med realisationen af det fremtidige 
dækningsbidrag. 

Justering for fleksibilitet. Hvis investeringsprojektet indeholder muligheder for 
investoren for at påvirke dækningsbidraget, efterhånden som udviklingen i tid af usikre 
parametre afdækkes, siges investeringen at indeholde optioner. Disse optioner vil altid 
have en ikke negativ effekt på nutidsværdien, idet optionerne i forhold til en situation 
uden optioner enten muliggør øget indtjening eller muliggør begrænsning af et eventuelt 
tab.  

Forskellige investeringsteorier adskiller sig hovedsageligt ved den måde risiko og 
fleksibilitet behandles på, samt ved deres forudsætninger om investorernes præferencer i 
forhold til specielt risikojustering. 
 

 

Figur 9: Illustration af forhold som skal overvejes i forbindelse med en 
investeringsbeslutning i elproduktionskapacitet på et liberaliseret elmarked. Pilene 
illustrerer en interaktion mellem forhold, f.eks. mellem investering og indtægter.  
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Følgende forhold (illustreret i Figur 9) skal overvejes i forbindelse med vurderingen af 
en investering: 

• Indtægter: Indtægterne for et elproduktionsanlæg genereres gennem: 

• Salg af energi (kWh) på en elbørs eller vha. bilaterale kontrakter. 

• Salg af systemydelser til systemoperatøren bl.a. op- og nedregulering aktiveret 
på forskellig måde og med forskellig tidsvarsel samt levering af reaktiv effekt. 

• Salg af varme for kraftvarmeværker. 

I visse elmarkedsdesigns såsom de såkaldte ICAP (Installed CAPacity5) markeder er der 
en separat indtjening koblet til salg af kapacitet. 

Investering i et nyt elproduktionsanlæg vil påvirke priserne for disse forskellige ydelser 
pga. ændring i udbuddet på elmarkedet. Udover priserne afhænger indtægten også af 
produktionsvolumet fra anlægget, dvs. faktorer som pålideligheden og oppetiderne af 
anlægget er vigtige specielt for ny teknologi. For nogle typer af elproduktion på basis af 
vedvarende energikilder er en korrekt vurdering af den tilgængelige ressource med en 
forståelse af variationen af ressourcen (f.eks. vindprognoser) også vigtig for estimationen 
af produktionsvolumet. 

• Omkostninger: Omkostningerne ved elproduktion består af faste omkostninger i 
form af investeringsomkostninger og omkostninger til drift og vedligeholdelse, 
variable omkostninger til drifts og vedligeholdelse, brændselsomkostninger samt 
miljøomkostninger. Brændselsomkostningerne kan blive påvirket af en 
investering i elproduktionsanlæg i tilfælde af øget konkurrence om en begrænset 
ressource (f.eks. halm) eller i tilfælde af mulighed for mængderabat når 
brændselsforbruget går op. Udviklingen i brændselspriserne gennem 
investeringens levetid kan være en vigtig usikkerhedsfaktor i 
rentabilitetsvurderingen. 

• Portefølje: hvis investoren ejer andre aktiver indenfor energisektoren, f.eks. 
andre elproduktionsanlæg, skal nutidsværdiberegningen dække den samlede 
ændring i rentabiliteten af porteføljen som følge af investeringen. Samspillet 
mellem investeringen og resten af porteføljen kan være komplekst, f.eks. 
samspillet mellem ejerskab af naturgasledninger og investering i gasfyrede 
elværker. 

• Konkurrence: Udover selve investeringen er priserne på de forskellige markeder 
stærkt afhængig af konkurrenceforholdene på markederne. Her kan skelnes 
imellem tre forhold:  

Strategisk adfærd af markedsaktørerne i forbindelse med den daglige drift hvilket typisk 
fører til højere markedspriser end i et perfekt marked. 

Strategisk tænkning hos markedsaktørerne i forbindelse med investeringsbeslutninger, 
hvor betydningen af en øget markedsandel for muligheden for at påvirke den daglige 
drift af markedet også kan tillægges værdi. Endvidere kan investeringer fremrykkes for 
at forhindre andre investorer i at foretage deres investeringer.  

                                                      
5 Installed CAPacity er betegnelsen for markeder for handler med kapacitet indført i en række stater i 

USA. Til trods for navnet er en række ICAP-systemer designet med forskellige strafpriser o.lign., 
således at betaling kun reelt sker til den kapacitet, som faktisk er til rådighed i systemet. 
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Teknologisk udvikling i løbet af investeringens økonomiske levetid som bringer mere 
konkurrencedygtige elanlægstyper på markedet.  

I Figur 9 angiver pilen mellem investeringen og konkurrenceforhold at investeringer 
direkte påvirker konkurrenceforholdene gennem ændring af markedsandele udover 
påvirkningen gennem ændringen af markedspriserne. Disse forhold kan evt. analyseres 
videre ved hjælp af spilteori (Tirole and Fudenberg, 1996). 

Rammebetingelser: Det offentlige påvirker markedet og dermed investeringen gennem 
fastlæggelsen af en række rammebetingelser, hvoraf kan nævnes: 

• Afgifter (brændsel, emissioner, transmission og distribution) 

• Markedsdesign herunder regler for ejerskab 

• Skatteforhold herunder afskrivningsregler 

• Støtteordninger til miljøvenlig el-produktion.  

Endvidere betyder myndighedsbehandlingen og kravene til udredninger og 
dokumentation meget for ressourceindsatsen og tidsforbruget forbundet med at opnå de 
nødvendige tilladelser til at anlægge et el-produktionsanlæg. 

Som det ses af den forudgående opremsning kan rentabiliteten af en investering i el-
produktionskapacitet påvirkes af en lang række faktorer, som interagerer på en 
kompliceret måde, og som udvikler sig over tid. Dette sammenholdt med den lange 
økonomiske levetid for anlæg til produktion af el (10-30 år) gør analysen af denne type 
investeringer meget kompleks. 

Det mest betydningsfulde tillæg til investeringsteori i de sidste år har været teorien om 
realoptioner anvendt til vurdering af projekter ud fra markedsdata og arbitrage 
argumenter. En generel misforståelse er, at det primære bidrag fra realoptionsteori er at 
inkludere værdien af fleksibilitet i risikojusteringsmetoden. Den rette metode, hvorpå 
man kan vurdere investeringsteori er som to retninger, hvor værdien af fleksibilitet 
udgøre en, og risikojustering en anden. Realoptionsteori inkluderer begge disse, dette 
gøres desuden også af flere andre metoder såsom beslutningstræer. For på rette vis at 
forstå investeringsteori kan man skelne mellem tre forskellige tilgangsvinkler, som er 
illustreret i Figur 10. 
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Simpelt cash-flow (CF) 
diskontering udelukkende for 
forkelt i værdi over tid 
(risikofri rente rf). Antager 
risikoneutrale investorer og 
ingne værdi af fleksibilitet. 

Justerer for risiko via 
virksomhedens 
kapitalomkostninger og derved 
antages det, at investering eller 
projekt risiko er irrelevant 
pånær hvis det påvirker 
kapitalomkostningerne. 

Antager ligevægt på de 
finansielle markeder med 
diversificerede investorer med 
homogene opfattelser og ingen 
transaktionsomkostninger. 
Kræver estimation af varianser 
og korrelationer mellem 
projekter og den globale 
økonomi.

Antager cash-flow fordelinger 
(CFD) og transformer det 
forventede cash-flow E[CF] til 
sikkerheds ækvivalenter (CE) 
ved brug af nyttefunktioner eller 
andre risikoaversionsmål.

Beregner projektværdi på baggrund af 
markedsdata og arbitrage argumenter
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Figur 10: Figur med relationerne mellem forskellige tilgangsvinkler til investeringsteori 
(symboler er forklaret i (Lemming and Meibom, 2004)) Oversat fra (Lemming and 
Meibom, 2004). 

Den første og mest simple metode, som udspringer af NPV metoden justerer kun for 
risiko, og udelukker derved værdien af fleksibilitet. Metoder med risikojustering rækker 
fra metoder baseret på diskonteringsrenter, såsom Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
eller Weighted Average Cost of Capital metoden (WACC), som til en vis grænse er 
ækvivalente metoder ofte baseret på Value-at-Risk-mål anvendt i konteksten af 
virksomhedens generelle risikojustering. 

Den anden metode er beslutningstræer, som går videre end den første kategori ved at 
tillade investorer at tage beslutninger i løbet af en given tidsperiode, hvorved ny 
information har mulighed for at påvirke investeringsbeslutningen. Ydermere sker der 
undervejs i beslutningstræet hændelser som skaber værdi ved at ændre beslutninger, 
udfaldet af disse hændelser er angivet ved sandsynligheder. Denne type model løses 
oftest ved hjælp af baglæns dynamisk programmeringsteknikker for at opfange optimale 
strategier i beslutningstræet afhængigt af usikre værdier, som realiseres undervejs i 
beslutningstræet. Ved anvendelse af beslutningstræer bliver usikre cash-flows justeret 
med risikojusterede diskonteringsrenter, som eventuelt differentierer mellem 
tidsintervaller (punkter i beslutningstræet).  

Endeligt kan man anvende realoptionsteori, som værdisætter ethvert givent ikke-handlet 
projekt ved at konstruere en portefølje af finansielle kontrakter, som gengiver projektets 
afkastsprofil. Ved at investere i det konkrete projekt og sælge matchende porteføljer i 
markedet kan investoren have en risikofri investering, og ud fra arbitrage argumentet 
skal projektets værdi udgøre det samme som den matchende portefølje. 

I det følgende gennemgås investeringsteoriernes brug af matematiske metoder til at 
understøtte investeringsbeslutninger opdelt på disse to vigtige delområder: 
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• Risikojustering 

• Justering for fleksibilitet 

1.1 Risikojustering 
Traditionel investeringsteori baseret på nettonutidsværdimetoden præsenterer to 
grundlæggende metoder hvorpå man kan modellere investerings risiko (Lofthouse, 
2001). For at tage hensyn til det faktum, at cash-flows er forventede værdier af 
stokastiske variable frem for eksakte værdier kan risikojustering laves enten direkte i det 
forventede cash-flow eller i diskonteringsrenten, som anvendes til at diskontere det 
forventede cash-flow. Begge metoder kræver definition af en metode eller et kriterium, 
som kan oversætte forventede fremtidige cash-flow fordelinger til risikojustering. Denne 
oversættelse er en af hjørnestenene af investeringsteori, hvor konsistente metoder 
afhænger meget af antagelser om markedsstruktur og investorbetingelser. 
Markedsstruktur omfatter aspekter såsom mængde af omsættelige aktiver, som kan 
anvendes til afdækning af risiko og associerede transaktionsomkostninger, hvor 
investorbetingelser inkluderer aspekter såsom porteføljediversifikation og risikoaversion.  

Komplette versus inkomplette markeder: Moderne investeringsteori afhænger i høj grad 
af arbitrageprincippet. I bund og grund betyder dette, at hvis et projekt, som 
repræsenteres af en strøm af fremtidige cash-flows, kan kopieres med en portefølje af 
handlede finansielle aktiver, som bliver prissat i markedet, må projektets værdi være det 
samme værdi som markedsværdien af denne portefølje. Altså kan risikoen i projektet 
afdækkes 1:1, uanset investorpræferencer og niveauet af risikoaversion. Et marked som 
omsætter aktiver og potentielle projekter er defineret som værende komplet, hvis ethvert 
projekts risiko kan blive afdækket 1:1 (komplet hedging) via handel med aktiver 
prisfastsat i markedet (Lofthouse, 2001).  

Elmarkeder er generelt ikke komplette og investeringer kan sjældent blive afdækket 1:1. 
Afdækning af prisrisiko er typisk handlet i optil få år frem i tiden, eksempelvis 3 år på 
Nord Pool6, og investeringshorisonten for kapacitet er i de fleste tilfælde pænt over 15 år 
(Siddiqi, 2000). Den subjektive opfattelse og præference for de individuelle investorer er 
derfor yderst relevante for teknologivalget i elmarkeder.  

Systematisk versus usystematisk risiko: Muligheden for at reducere risiko ved 
anvendelse af porteføljediversifikation er et af de essentielle aspekter i risikomodellering 
i investeringsteori. Investorernes mulighed for at reducere risiko ved at besidde en 
portefølje med negativt korrelerede aktiver kræver en skelnen mellem systematisk, som 
er korreleret med generelle ændringer i økonomien og usystematisk risiko, som 
repræsenterer risiko, som er upåvirket af ændringer i den generelle økonomi. Hvis 
investorer besidder en perfekt diversificeret portefølje, har ubegrænsede mængder af 
kapital til konstant rente og ikke står overfor transaktionsomkostninger, så kan Capital 
Asset Pricing Model (CAPM, Figur 10) anvendes og en risikojusteret forrentning baseret 
udelukkende på niveauet af den systematisk risiko kan anvendes til at evaluere enhver 
investering (se f.eks. Lofthouse (Lofthouse, 2001) for en simpel introduktion).  

Investering i fysiske aktiver såsom produktionskapacitet foretages generelt af elselskaber 
med begrænset adgang til kapital. Som beskrevet mange steder, f.eks. Stulz (Stulz, 
2002), kan sådanne selskaber skabe værdi for perfekt diversificerede anpartshavere via 
håndtering af risiko ved at nedsætte forventede omkostninger såsom misligholdelse af 

                                                      
6 Nord Pool er elbørsen som omfatter Danmark, Finland, Norge og Sverige. 
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lån, konkurs og manglende mulighed for investering i profitable fremtidige investeringer. 
Elselskaber vil endvidere generelt stå overfor transaktionsomkostninger relateret til 
forskellige måder at håndtere nedsættelsen af risikoen. Som resultat heraf vil den 
usystematiske eller den projekt specifikke risiko påvirke værdien af 
investeringsmuligheden. Behovet for at inkludere den usystematiske risiko gør 
håndteringen af investeringerne mere kompliceret, idet CAPM-metoden ikke længere er 
anvendelig, og risikojusteringen bliver derved afhængig af den enkelte investors 
portefølje af investeringer.  

Hvis målet er, at investeringsbeslutninger skal foretages af enkelte virksomheder, er det 
relativt uproblematisk at modellere usystematisk risiko og diversifikations effekter. I 
partielle ligevægtsmodeller over elmarkedet må man dog som følge heraf enten 
repræsentere alle investorer eller inkludere grupper af investorer, som repræsenterer 
forskellige karakteristika af investorer eller blot gennemsnit over disse. Estimation af 
niveauet for den usystematiske risiko ved et gennemsnit af investorer eller en gruppering 
af investorer kan være vanskeligt, idet diversifikationen er en funktion af mange 
eksogene omkostningsparametre, som generelt ikke kan estimeres meningsfuldt, f.eks. 
omkostningerne ved afdækning af risiko og manglende betalinger på lån. Hvis 
kapaciteten er kontrolleret i et monopol er det muligt at inkludere diversifikation mellem 
teknologityper (se f.eks. (Awerbuch, 2000)), men selv i dette tilfælde vil omkostningerne 
af yderligere diversifikation ikke kunne blive estimeret uden at udvide modellen til også 
at omfatte mere end elmarkedet.  

Som opsummering kan man sige, at det er muligt at anvende to forskellige 
basisscenarier. A) Investorer antages at være perfekt diversificeret og justeringer 
foretages kun for systematisk risiko, hvilket leder til relative positiv skævhed for 
teknologier med høj usystematisk risiko og lav systematisk risiko. B) Investorer har 
ingen diversifikation og hele den systematiske risiko er inkluderet i risikojusteringen. I 
dette tilfælde bliver effekterne underestimeret, hvilket kan medføre en positiv skævhed 
for teknologier med lav projektspecifik risiko.  

Første skridt med inkludering af porteføljeeffekter kunne være et forsøg på at inkludere 
diversifikationseffekter indenfor kapacitetssammensætningen for et givet sæt af 
investorer, hvilket kræver en meningsfuld beskrivelse af ejerforhold og markedsandele. 
Et andet skridt ville være at modellere omkostningerne ved at afdække risikoen, men 
dette vil oftest kræve eksplicitte markedsdata omkring investorernes præferencer og 
derved bevæge sig en del ud over el-markedets afgrænsninger. 

Projektfinansiering: En anden metode, man kan anvende ved nedsættelse af 
investeringsrisiko, er at estimere en risikojusteret forrentning udelukkende baseret på 
finansielle betingelser ved anvendelse af Weighted Average Cost of Capital (WACC, 
Figur 10). WACC-metoden beskriver omkostningerne ved at finansiere for et givent 
firma som vægtet gennemsnit af omkostningerne i forbindelse med udstedelse af aktier 
og gæld (Lumby and Jones, 1999). Ved anvendelse af historiske værdier for WACC når 
nye investeringer evalueres, forudsættes det at den nye investering ikke vil påvirke 
finansieringsomkostningerne for virksomheden. Dette svarer til at antage, at den nye 
investering har samme risikoprofil, som den eksisterende projektportefølje, eller 
alternativt at den nye investering er relativ lille. 

Metoder til risikojusterings, såsom WACC, er baseret på finansieringsomkostninger og 
anvender eksogene inputdata om kreditværdighed af specifikke investorer. I partielle 
ligevægtsmodeller indenfor elmarkedet, der fokuserer på samspillet mellem politiske mål 
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og teknologiudbygning, er det dog forskellen i risiko mellem teknologierne som 
bestemmer investeringsbeslutningen frem for investorspecifikke data om omkostninger 
ved finansiering. Det vil sige, at traditionelle metoder baseret på finansieringsbetingelser 
er derfor ikke velegnede til teknologivalg i stor-skala energimodeller.  

Value-at-Risk: Selvom investorer har forskellige karakteristika har der været konvergens 
i metoderne til måling af risikoeksponering. Value-at-Risk-metoden er blevet 
standardmetode for risikostyring og i den finansielle sektor er dette værktøj krævet ved 
lov, både i henhold til hvornår og hvordan risikomålet skal opgøres. VaR-målet er en 
grænse, hvor VaR-målet angiver at investeringer skal foretages, så der er en 100-α 
procents chance for ikke at tabe mere end denne værdi på investeringen gennem en 
specificeret tidsperiode. Det følger heraf at VaR-målet kun betragter risikoen ensidigt 
(risiko for tab). Justering for fleksibilitet 

1.2 Justering for fleksibilitet 
En generel anvendelse af realoptionsteorien er at inddrage fleksibilitet i 
risikojusteringensmetoderne. Værdien af investeringen påvirkes af den fleksibilitet som 
medfølger, denne værdi kan udgøre en meget vigtig faktor i denne reelle 
beslutningsproces, som kan modelleres ved hjælp af såvel realoptionsteori som 
beslutningstræer. 

I komplette markeder, hvor al risiko kan afdækkes kan realoptionsteorien og 
beslutningstræsmetoden give samme projektværdi og samme strategi ved bestemte 
antagelser om diskonteringsrenter m.v. (Smith and Nau, 1995). Som det også fremgår af 
(Smith and Nau, 1995) ligger den største forskel mellem de to metoder i input- og 
outputdata. Beslutningstræer kræver yderligere data til at beskrive 
sandsynlighedshændelser og nyttefunktioner til at beskrive investorens risikoprofil.  

Konkret inddrages optionsværdier i værdisætningen af en investeringsmulighed gennem 
at udvide definitionen af nutidsværdi på følgende måde (Trigeorgis, 1996): 

Udvidet NPV* = Standard NPV + Optionspræmie  

hvor “Standard NPV” er nutidsværdiberegningen uden hensyntagen til fleksibilitet, og 
”Udvidet NPV*” er nutidsværdiberegningen over et beslutningstræ, hvor mulighederne 
for at begrænse tab og optimere profit gennem ledelsesbeslutninger er udnyttet. Idet 
værdien af en option altid er større eller lig med 0 vil optioner altid have en ikke negativ 
effekt på nutidsværdien af en investering, dvs. NPV* ≥ NPV. 

Problemstillingen med betragtning af usikkerhed i investeringsbeslutningen kan 
illustreres ved at betragte investeringsbeslutningen som en real option, som kombinerer 
nettonutidsværdi-metoden med metoder til at prisfastsætte finansielle optioner. 
Investering i et projekt kan derved sidestilles med at udnytte en option, idet det kan 
fortolkes som muligheden for, men ikke pligten til, at starte projektet på et mere gunstigt 
tidspunkt i fremtiden. Muligheden for at investere ligner på den måde en finansiel option 
og kan dermed prisfastsættes og analyseres som en sådan.  

Reale optioner kan derved anvendes til at værdiansætte investeringer under usikkerhed. 
Vi får derved et modelapparat til kvantitativt at analysere investeringer under usikkerhed, 
og derved fås en ny metode til at vurdere optimalitet af investeringer. Ydermere får vi en 
bedre forståelse af, hvad der kan få værdien af investeringen til at blive større, såsom 
f.eks. løbetid og volatilitet. Ved en traditionel NPV beregning inkluderes information om 
investeringsbeløbet, en risikojusteret rente, sandsynlighed for forskellige udfald og 
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afkastprofilen i investeringens løbetid (cash-flow). Nogle af problemerne med denne 
metode er, at den forudsætter en nu eller aldrig beslutning, det er således ikke muligt at 
udskyde beslutningen. Det er ydermere svært at estimere en risikojusteret rente, og man 
ser i beregningen bort fra værdien af yderligere information med tiden. Ved anvendelse 
af reale optioner antages en ret men ikke en pligt til at foretage en investering. 
Oversættelsen fra investering til real option består i at fortolke udførelsen af 
investeringen som at exercise en option, og investeringsomkostningen oversættes til 
exercisekursen og det underliggende aktiv er den NPV-beregning man har i projektets 
levetid. 

Der findes forskellige typer af reale optioner. I (Trigeorgis, 1996) nævnes en række 
optioner som er typiske for investeringer i produktionskapacitet:  

• Muligheden for at time konstruktion (timing) (investoren kan have licens til at 
bygge, men kan vælge at udsætte konstruktion til en vigtig usikkerhedsfaktor er 
blevet afklaret) 

• Muligheden for at ændre skala (alter) (størrelsen af projektet ændres undervejs) 

• Muligheden for at udsætte del af konstruktionen (staging) (foregår investeringen 
af faste midler i etaper, kan der være værdi i at stoppe projektet undervejs) 

• Muligheden for at lukke produktionsudstyret ned (abandon) (udstyret sælges til 
anden anvendelse) 

• Muligheden for at skifte produkt (switch) (produktionen omlægges til nyt 
output) 

Værdien af sådanne optioner er typisk en voksende funktion af den underliggende 
usikkerhed i faktorer, som påvirker det forventede dækningsbidrag, dette er dog 
afhængig af strukturen af den enkelte option. Selvom den udvidede nutidsværdi øges, er 
dette dog ikke det samme som at inddragelsen af fleksibilitet nødvendigvis vil medføre, 
at investeringer foretages hurtigere. Tværtimod hvis optionsværdien af at have mulighed 
for at udsætte konstruktion (dvs. udsætte investering7) er høj, betyder det, at det er mere 
fordelagtigt at vente med at investere til et senere tidspunkt. 

Investeringer i produktionskapacitet i elmarkedet er typisk forbundet med lange 
konstruktionstider. Den samlede periode der går fra investeringsbeslutningen foretages 
og til anlægget er driftsklar indeholder udover selve konstruktionsfasen også en periode 
hvor der opnås godkendelse af værket, hvilket i høj grad er politisk styret. Investeringer 
er endvidere langsigtede typisk 20-30 år og perioden, hvor ny information kan påvirke et 
produktionsanlægs rentabilitet, er derfor betragtelig, hvorfor man ofte observerer 
strategisk adfærd på sådanne markeder. 

Til værdifastsættelse af reale optioner kan der anvendes flere forskellige metoder. Blandt 
disser er Black-Scholes modellen, binomial metoden, løsning af partielle 
differentialeligninger og Monte-Carlo simulation (se eksempelvis (Hull, 2000)). 

                                                      
7 Dvs. man har allerede opnået de nødvendige tilladelser. 
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2 Modellering af investeringsbeslutninger 
Et væsentligt aspekt af dette projekt er at få analyseret og modelleret 
investeringsbeslutninger i et liberaliseret nordisk elmarked. Det foregående afsnit har 
beskrevet de centrale elementer af investeringsbeslutningen, og dette afsnit fokuserer på, 
hvorledes disse elementer kan inkluderes i et matematisk modelapparat.     

2.1 Investeringsmodulet 
I dette projekt har vi valgt at arbejde videre med et eksogent investeringsmodul, hvorved 
der konstrueres en investeringsmodel uden for Balmorel-modellen, som bruger de af 
Balmorel genererede prisbilleder som input. Balmorel og det eksogene 
investeringsmodul kan udveksle output for at sikre konsistens mellem Balmorels 
resultater og investeringsmodellens resultater. 

Ved eksogen modellering af investeringsbeslutninger i individuelle teknologier vil man 
arbejde med modeller, der vurderer teknologier individuelt, er typisk simplere end 
markedsmodeller, fordi markedsprisen antages, som en eksogen inputparameter. Denne 
simplicitet gør, at modeller af denne type kan have værdi i situationer, hvor man ønsker 
mere overskuelig information vedrørende mere komplicerede faktorer såsom optioner, 
der ikke umiddelbart lader sig modellere i en markedsmodel.   

I dette projekt vil det være relevant at bygge en investeringsmodel, der ser på 
investeringer i individuelle teknologier, som funktion af en række relevante 
inputparametre. Modellen vil blive løst ved hjælp af beslutningstræer, hvor 
optionsværdier som funktion af f.eks. politiske bestemte faktorer vil blive medregnet.  

Time-for-time Balmorel vil skulle levere eksogene input data i form af priser og 
omkostninger til denne type model og konsistensen imellem de to modeller må derfor 
behandles. Konsistensproblemet består i at nyinvesteringer påvirker priserne på 
elmarkedet og elpriserne påvirker nyinvesteringer, og denne gensidige afhængighed 
indfanges ikke automatisk når separate modeller står for henholdsvis beregning af 
elpriser og beregning af nyinvesteringer. En iterativ udveksling af output mellem de to 
modeller kan delvist løse dette konsistensproblem (se også (Lemming and Meibom, 
2003)) for en uddybende diskussion af konsistensproblemet). Der vil dog ikke blive 
foretaget en løbende iterativ proces, men den valgte metode vil alligevel være i stand til 
at komme med konsistente reaktioner, hvilket vil blive beskrevet nærmere nedenfor. Der 
vil således ikke være nogle endogene investeringer i Balmorel time-for-time, og der kan 
derved kun foretages investeringer ved besked via inputdata fra investeringsmodulet. 

Investeringsmodulet består hovedsageligt af et værktøj til at opstille og løse 
beslutningstræer ved hjælp af værktøjet Lumenaut©. Cash-flow værdierne som anvendes 
til løsning af beslutningstræet beregnes ved hjælp af Balmorel time-for-time. Dette gøres 
ved at Balmorel beregner priser og omkostninger for den valgte investeringer ved hver af 
de givne grene i beslutningstræet. Derved kan den diskonterede NPV-værdi anvendes til 
beregning af optionsværdier i beslutningstræet. Interaktionen mellem de forskellige 
enheder i beslutningsmodellen er baseret på tre enheder. En, som genererer inputdata til 
Balmorel time-for-time, Balmorel time-for-time og investeringsmodulet. Interaktionen 
mellem disse tre enheder er illustreret i Figur 11. 
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Figur 11: Sammenhæng mellem investeringsmodul og Balmorel time-for-time. 

I henhold til beskrivelse og definition af hændelser i løbet af tidshorisonten (T) har vi 
valgt at opdele disse i to grupper. Én gruppe indeholdende ændringer relateret til 
investorens beslutninger (timing af investeringen, type af værk, placering etc.), altså 
beslutninger som foretages af investoren. Den anden gruppe indeholder de ændringer, 
som foretages i det omkringliggende system (andre investeringer, ændring i 
transmissionskapacitet, forbrug, lovgivning etc.), altså hændelser investoren ikke kan 
påvirke.   

Den optimale beslutning for investoren findes ved at løse det opstillede beslutningstræ 
ved hjælp af baglæns dynamisk programmering (Kuhn’s Algorithm (Kuhn, 1953)), som 
derved opfanger optimale strategier i beslutningstræet afhængigt af usikre værdier.   

Disse usikre værdier realiseres ved denne metode undervejs i beslutningstræet. I 
beslutningstræer bliver usikre cash-flows justeret med en risikojusterede 
diskonteringsrente.  

Følsomhedsanalyser kan i denne forbindelse udføres ved at der laves ”what-if” analyser 
på den underliggende scenariostruktur. Det kan eksempelvis undersøges, hvad indgreb 
ved forskellige prisniveauer betyder for investeringer i forskellige teknologiers 
rentabilitet. Følsomhedsanalyser anvendes ofte til scenarioanalyse af en række udvalgte 
output parametre under forskellige hændelsesforløb mht. til en række inputparametre. 
Det er imidlertid vigtigt, at følsomhedsanalyser ikke anvendes til at løse stokastiske 
problemer, dvs. give svar på optimale handlemåder afhængigt af et udfald af en 
stokastisk variabel. Følsomhedsanalyser vil nemlig i sin natur ikke medregne det 
stokastiske element i løsningen, og bør derfor kun anvendes til at undersøge 
deterministiske beslutningsproblemer (Wallace, 1999). Investeringsbeslutninger er i høj 
grad et stokastisk beslutningsproblem som ikke egner sig til at blive undersøgt med 
følsomhedsanalyser. Man kan sige at jo højere grad af fleksibilitet i 
beslutningsproblemet og dermed optionsværdier, der er, jo værre resultater vil man opnå 
ved en følsomhedsanalyse. Dette skyldes, at de enkelte løsninger i en følsomhedsanalyse 
ikke tillægger fleksibilitet nogen værdi, fordi det i hvert scenario antages at fremtiden er 
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kendt, når beslutningen foretages. Den optimale løsning til det stokastiske 
investeringsproblem kan i princippet være suboptimal i alle hændelsesforløb.  

Følsomhedsanalysen kan alligevel bruges konstruktivt til analyse af investeringer i el-
markedet, så længe det gøres klart at investeringen foretages på et grundlag (et stokastisk 
beslutningsproblem) og følsomhedsanalysen foretages for at undersøge, hvad der ville 
ske hvis det grundlag var et andet. Sagt på en anden måde undersøger man ikke hvilke 
investeringer, som er optimale under en række individuelle scenarier om udviklingen i en 
inputparameter som f.eks. elprisen. Følsomhedsanalysen bruges derimod til at 
undersøge, hvad der er optimalt, hvis den forventede elpris eller fordelingen af elprisen 
har forskellig værdi eller form. 

2.2 Ændringer i det omkringliggende system 
Under denne gruppe af ændringer ligger det, som normalt ændres ved scenarieanalyse. 
Det vil sige ændringer i brændselspriser, forbrugerfleksibilitet, forbrug, 
teknologisammensætning, transmissionskapacitet, skatteregler, CO2-marked, etc. Alle 
disse områder er hver især vigtige for prisdannelsen i elmarkedet, og er derfor også 
vigtige i forbindelse med investeringer. Vi skal huske at have i mente, at vi ikke ønsker 
at betragte ændringer i geografisk produktion, transmissionsbegrænsninger, 
forbrugerpriser, m.v., men at vi mere fokuserer på, hvorledes disse ændringer påvirker en 
enkelt investors beslutninger om fremtidige investeringer. Under dette medfølger så en 
interesse i, hvorledes ændringerne påvirker priserne på spotmarkedet.  

Særligt de politiske indgreb, som ændrer markedets strukturelle form, kan over denne 
tidshorisont have betydning for optionsværdierne i en investering. Som to centrale 
eksempler kan nævnes: 

• Politisk indgreb i situationer med prisspidser 

• Indførelsen af et CO2-marked 

Førstnævnte indgreb i form af et prisloft ved, f.eks. tvungen investering i kapacitet, vil 
have en negativ effekt på samtlige typer produktionskapacitet. Opgjort pr. produceret 
MWh vil alle typer anlæg miste samme indtjening ved et indgreb, som begrænser 
prisdannelsen i spidslastsituationer (forudsat at anlægget ikke er ude til revision eller 
lignende). Set relativt i forhold til faste omkostninger vil spidslast anlæg med få 
driftstimer derimod rammes hårdere af denne type indgreb.  

Såfremt investorerne føler, at det endnu ikke er afklaret, hvorvidt politikkerne vil gribe 
ind i situationer med anstrengt effektbalance og prisspidser i markedet, vil der være en 
optionsværdi i at vente med at investere, indtil denne usikkerhed er afklaret. Denne type 
optionsværdi kan kvantificeres ved brug af investeringsteori, såfremt strukturen af det 
forventede indgreb kan specificeres. Denne kategori har vi dog ikke valgt at indføre i 
disse analyser, idet det ikke har været muligt at kvantificere eventuelle indgreb. 

Indførelsen af et CO2-marked vil ligeledes skabe en optionsværdi ved at vente, indtil 
usikkerhed omkring markedets struktur og dermed prisdannelse er afklaret. Endvidere vil 
fleksible anlæg f.eks. multibrændselsanlæg få større værdi. Denne type optionsværdier 
vil kunne kvantificeres (og dermed forklare, hvorfor denne type anlæg vil blive 
foretrukket under et givent sæt omstændigheder), baseret på scenarier for fremtidige 
priser i et CO2-marked. 

En anden gruppe af ændringer, som kan få stor betydning for investeringsmiljøet, er 
ændringer i det fysiske miljø, her er tre af de centrale emner: 
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• Produktionskapacitet 

• Teknologisammensætning 

• Transmissionskapaciteter 

De første to af disse ændringer vil få indflydelse på prisdannelsen i markedet, da 
udbudsændringer medfører prisændringer i systemet. Denne uvished om ændringer i 
indtjeningsforhold vil også skabe en optionsværdi ved at vente, indtil usikkerhed 
omkring markedets struktur og dermed prisdannelsen er afklaret.  

Ændringer i transmissionsforbindelser kan også have stor betydning for 
indtjeningsmulighederne, idet flaskehalse i systemet har stor betydning for 
prisdannelsen. Ydermere vil nye transmissionsforbindelser også få stor betydning for 
geografisk placering af nye investeringer. Optionsværdien ved at vente med investering 
kan derved få speciel stor betydning, især hvis det planlagte anlæg kommer til at ligge i 
de berørte område.  

• For at gøre modellen simpel og overskuelig skal der initialt vælges nogle få, 
men vigtige hændelser, som er yderligere beskrevet i hovedrapporten. 
Udbygning med vind i Danmark, udbygning af transmissionskapacitet to vore 
nabolande og niveauet i CO2 kvoteprisen. 

I investeringsmodulet skal der desuden angives sandsynligheder for hvert af de to 
prisudfald for hver af de to hændelser. Usikkerheden, som skal vurderes i forhold til 
optionsværdierne i investeringsmodellen, er derved prisen på dette marked, og ikke om 
det kommer eller ej og hvad prisniveauet er. Det skal her også nævnes, at der laves en 
simplificering, idet der ikke tages hensyn til markedsdannelse af CO2-prisen, men at der 
vælges faste værdier uanset gældende produktionsforhold. 

Disse tre forskellige hændelser er illustreret i et hændelsestræ i Figur 12, og de vil alle 
hver især have en effekt på optionsværdierne for investoren med hensyn til valg at 
investeringstidspunkt (timing).  
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Tid 2008 2010 2012
CO2-marked med USA

150 kr/ton CO2

0
Ekstra vindkapacitet

35 % af forbruget
0

CO2-marked uden USA
50 kr/ton CO2

0
Transmission

600 MW på Skagerak og Storebælt
0

CO2-marked med USA
150 kr/ton CO2

0
Ingen ekstra vindkapacitet

0 % udbygning
0

CO2-marked uden USA
50 kr/ton CO2

0

CO2-marked med USA
150 kr/ton CO2

0
Ekstra vindkapacitet

35 % af forbruget
0

CO2-marked uden USA
50 kr/ton CO2

0
Transmission

Ingen ekstra transmission
0

CO2-marked med USA
150 kr/ton CO2

0
Ingen ekstra vindkapacitet

0 % udbygning
0

CO2-marked uden USA
50 kr/ton CO2

0 0
100%

100%

0
100%

0
100%

Error

0

0

0

0

0

Error

Error

Error

Error

Error

Error

100%

100%

100%

100%

 

Figur 12: Oversigt over de foreslåede eksterne hændelser på elmarkedet. 

2.3 Ændringer i investorens beslutninger 
Denne kategori af ændringer i systemet, er dem, som investoren selv kan påvirke med 
sine beslutninger. Det vil sige valgmuligheder, som giver investoren en optionsværdi. 
Under denne kategori kommer alle de muligheder investoren har i forhold til at ændre 
karakteristika af egen investering. Her kan eksempelvis inkluderes den geografiske 
placering, konstruktionstid, størrelse, timing, teknologitype osv.  

På et overordnet niveau vil risikofaktorer i el-markedet mindske investeringslysten og 
øge den gennemsnitlige elpris. Med hensyn til valg af typer af produktionskapacitet vil 
investeringsmuligheder med stor fleksibilitet mht. udbygningstakt og korte 
konstruktionstyder tit blive foretrukket i et meget risikofyldt marked. 

Her skal der ligeledes vælges nogle få, men vigtige, investeringsmuligheder, som igen 
kan analyseres ved brug af enkelte kørsler i Balmorel. Her vil vi som udgangspunkt 
foreslå følgende: 

• Timing: En af de inkluderede optionsmulighederne er timingen af investeringen. 
Grundantagelsen er, at investoren har en investeringshorisont på 8 år, hvorfor 
han skal foretage investeringen indenfor 8 år, ellers er muligheden tabt. Det vil 
sige, at investor har mulighed for at udskyde investeringsbeslutningen i 
maksimum 8 år. 

I denne analyse har vi valgt at fokusere på følende teknologi: 
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• Gasturbine (combined cycle): Der kan installeres 500 eller 1000 MW i 
Østdanmark eller Vestdanmark med data svarende til data opgivet for 
storskalaanlæg i teknologikataloget side 29 (Eltra, Elkraft, and Danish Energy 
Authority, 2004). Ved denne teknologi inkluderes varmeproduktion. 

Disse forskellige investeringsmuligheder er illustreret i et beslutningstræet i Figur 13. 
Tid 2006 2008 2010 2013

CC(06)

Error
CC(08)

Error
CC(10)

Error
CC(13)

Error

I(-)

0

#VALUE!
I(-)

0

Error
I(-)

0

Error
I(-)

0

Error

SC(06)

Error
100%

Error

Error

Error

Error

0.00

0.00

0.00

Error

Error

0.00

Error

 

Figur 13: Oversigt over investorens foreslåede optioner. CC(XX) angiver investering i 
gasturbine (combined cycle) i 20XX og I(-) angiver ingen investeringer. 

Det skal her bemærkes at denne konstruktion af beslutninger medfører en antagelse om 
markedsbarrierer ved investering i elmarkedet. Dette skyldes, at denne investor har fået 
en mulighed for at investere, som ikke gives til andre i markedet i den valgte periode. 
Denne antagelse kunne korrespondere med et marked, hvor der kun findes enkelte store 
aktører/investorer.  

Ved kombination af de to ovenstående træer (Figur 12 og Figur 13), som repræsenterer 
henholdsvis sandsynlighedshændelser og beslutningshændelser, fås et beslutningstræ 
med i alt 40 forskellige scenarier. Dette beslutningstræ vil således kronologisk 
repræsentere både beslutningshændelser og sandsynlighedshændelser.  

Diskonteringsrenten 

Diskonteringsrenten kan anvendes som udtryk for investors risikoaversion. Vi har derved 
mulighed for at inkludere risikoaversion i vores beregninger ved at anvende en 
diskonteringsrente, som tager hensyn til denne information. Estimering af en sådan rente 
er en kompliceret affære, så vi vælger i dette tilfælde at give eksempler med 
diskonteringsrenter, der er valgt uden underlæggende undersøgelser. Vi har dog valgt at 
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anvende en konstant diskonteringsrente, selvom en variabel rente illustrerer en reduktion 
i risikoen undervejs i beslutningstræet.  

Kraftværksportefølje 

I beregningerne med en investor besiddende en kraftværksportefølje er porteføljen 
konstrueret på følgende måde: 

CC_DK_E_Urban_Alm (det nye værk) 

DK_E_Offshore_WI-S0 

DK_E_Rural_CC-B9-NGn 

DK_E_Rural_GT-C8-LO 

DK_E_Rural_ST-C7-CO 

DK_E_Rural_ST-C7-FO 

DK_E_Rural_ST-C8-COs 

DK_E_Rural_ST-E7-CO 

DK_E_Rural_ST-E8-ORs 

DK_E_Rural_ST-E8-ST 

DK_E_Urban_CC-B8-NG 

DK_E_Urban_ST-B8-NG 

DK_E_Urban_ST-B9-ST 

DK_E_Urban_ST-E0-NGsn 

DK_E_Urban_ST-E0-Wosn 

DK_E_Urban_ST-E7-CO 

DK_E_Urban_ST-E9-Cosn 
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Mars-modellen 
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1 Indledning  
 
MARS (MARket Simulation) er Eltra's markedsmodel til simulering af priser, 
produktioner, efterspørgsel og udvekslinger i kraftmarkedet. 
 
Modelområdet omfatter Norden (Nord Pool-området) samt Nordtyskland, der 
fungerer som randområde. 
 
Det særlige ved modellen er, at priser, udvekslinger m.m. beregnes på timebasis. 
Modellen opererer efter samme principper som Nord Pool med opdeling af Norden i 
prisområder og med prisafhængig budgivning. 
 
Modellen håndterer både vandkraft og termisk produktion, kernekraft samt vindkraft. 
På efterspørgselssiden tages der hensyn til priselasticitet (det vil sige, at 
efterspørgslen varierer med prisen). 
 
I modellen er der lagt særlig vægt på at kunne simulere strategisk adfærd på 
producentsiden ved anvendelse af spilteori, det vil sige producenternes muligheder 
for at udøve markedsmagt.  
 
Foruden analyse af strategisk adfærd kan modellen bruges til at simulere de 
markedsmæssige konsekvenser af f.eks.: 
 
- Ændringer i transmissionskapaciteter som følge af udbygning eller revisioner 
- Udbygning med ny produktionskapacitet 
- Ændringer i markedsdesign 
- Ændringer i efterspørgsel  
- Fremtidig yderligere stramning af kapacitetsbalancen i Norden. 
 
Datagrundlaget har udgangspunkt i TSO'ernes data-indmeldinger i Nordel til blandt 
andet Samkøringsmodellen. Herefter er data konverteret til timebasis på basis af 
tilgængelige oplysninger om fordeling af forbrug etc. Dette gøres på basis af 
oplysninger fra Nord Pools ftp-server og en indkøbt database for produktionsanlæg i 
forskellige lande samt diverse andre kilder. 
 

2 Modellering af prisområder og 
transmissionsforbindelser  

Der er i modellen i øjeblikket medtaget følgende prisområder: 
 

• DKO – Danmark Øst • SVE – Sverige 
• DKV – Danmark Vest • FIN – Finland 
• NOR – Norge • TYN – Tyskland Nord (randområde) 

 
Det er i modellen muligt at ændre på antallet af prisområder. En fremtidsopgave er 
blandt andet at inkludere Polen og det øvrige Tyskland i modellen.  
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Modellen indeholder følgende forbindelser: 
 
DKO-TYN (punkttarif) NOR-SVE 
DKO-SVE NOR-FIN 
DKV-TYN (punkttarif) SVE-FIN 
DKV-NOR SVE-TYN (punkttarif) 
DKV-SVE  
 
Alle forbindelser er modelleret som værende markedsstyret (som i Nord Pool). Der 
er dog indlagt punkttariffer på de tre forbindelser til Tyskland. Dette er gjort for på 
simpel vis at simulere, at forbindelserne ikke er fuldt integreret i det nordiske 
marked. 
  
Forbindelsen mellem Finland og Rusland er modelleret som prisuafhængig 
produktion (årlig eksport fra Rusland til Finland). 

 
Figur 14 Modelområdet i MARS. 

 

3 Modellering af efterspørgsel 
For den prisafhængige efterspørgsel dannes efterspørgselsfunktionen ud fra 
udtrykket 

1
p k q β= ⋅      (0.1) 

hvor er pris,  er mængde,  er en kalibreringskonstant, og p q k β  er 
efterspørgselselasticiteten. 
 
Funktionen (0.1) er en Cobb-Douglas funktion og har blandt andet den egenskab, at 
den er iso-elastisk. Altså at elasticiteten, defineret som den relative ændring i 
efterspørgslen divideret med den relative prisændring, er ens overalt på kurven. 
 
Kalibreringskonstanten k estimeres for hver time og hvert prisområde på basis af 
observationer i markedet.  
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4 Modellering af udbudsfunktion 
 

4.1 Generelt 
For hvert produktionsanlæg i modellen beregnes en tilhørende udbudsfunktion, der 
afhænger af anlægstype og af, om buddet er prisafhængigt eller ej. I modellen er 
valgt at benytte stykkevis lineære funktioner til at beskrive udbudsfunktionerne. 
Dette er gjort for at efterligne virkelighedens budgivning på Nord Pools spotmarked 
mest muligt. 

4.2 Prisuafhængig produktion 
Bunden elproduktion (f.eks. nogle kraftvarmeanlæg) modelleres med prisuafhængigt 
udbud. Det samme er gældende for vindkraftproduktion og uregulerbar vandkraft 
(vandkraftværker uden magasin). Udbuddet for denne type produktion vil derfor 
være en lodret linje i et mængdeprisdiagram. 

4.3 Prisafhængig produktion 
Ikke-bunden elproduktion modelleres med en prisafhængig udbudsfunktion. Om en 
sådan udbudsfunktion gælder, at prisen altid er voksende som funktion af mængden. 
Dette svarer til de retningslinjer, aktører skal følge ved afgivelse af bud på Nord 
Pools spotmarked. En udbudsfunktion for prisafhængig produktion kan i 
ekstremsituationen godt være lodret, men ikke absolut vandret.  
 
Det er det enkelte anlægs kortsigtede variable marginale omkostninger, der danner 
basis for estimering af udbudsfunktionerne.  
 
Vandkraftproduktion fra anlæg med regulerbart magasin modelleres også som 
prisafhængig produktion.  
 
I genereringen af udbudsfunktionen benyttes vandværdier fra den nordiske 
Samkøringsmodel, som er beregnet med samme datagrundlag som datagrundlaget i 
MARS.  
 
Vandværdierne (som funktion af magasinindhold og tidspunkt på året) udtrykker 
vandets marginale værdi og benyttes i MARS ved bestemmelse af markedskryds på 
samme måde som marginalomkostninger fra termiske anlæg. Det vil sige, at 
udbudsfunktionen for en vandkraftproducent er afhængig af mængden af vand i 
magasinet, tiden på året og tilstrømningen til magasinet.  
 
Vandværdier benyttes kun som "marginalomkostninger" ved generering af 
udbudsfunktion, ikke ved beregning af producentens profit. Vandværdierne fra 
Samkøringsmodel–len indlæses i MARS som ugeværdier ved magasinindhold 
mellem 0 og 100 % og med spring på 2 %. I MARS bestemmes de aktuelle 
vandværdier ved interpolation mellem de indlæste værdier. 

4.4 Resulterende udbudsfunktion 
For hvert prisområde og hver producent genereres en resulterende udbudsfunktion.  
 
Det er den resulterende udbudsfunktion for prisområdet, der sammen med den 
resulterende efterspørgselsfunktion danner grundlag for priskrydsberegningen i 
afsnit 5. 
 
Den resulterende udbudsfunktion for producenten anvendes som basis ved 
simulering af markedsmagt. Ved udøvelse af markedsmagt adderes et påslag (se 
afsnit 7.1) til den enkelte producents udbudsfunktion. 
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5 Beregning af priskryds 
 

5.1 Optimeringsproblem  
Beregning af priskryds (ligevægtsløsninger) sker i MARS-modellen på timebasis og 
sker som en maksimering af det samfundsøkonomiske overskud i modelområdet som 
følger: 
 

( ) ,
,

i i i
i i

i j

max z C P F
<

= + +∑ ∑ j
j

     (0.2) 

 
hvor 
z  er det totale samfundsøkonomiske overskud i modelområdet 

iC  er konsumentoverskud i område  i

iP  er producentoverskud i område i  

,i jF  er flaskehalsindtægter for udveksling mellem områderne i  og  j
i ,  områdeindeks. j
 
Det samfundsøkonomiske overskud er altså betegnelsen for summen af konsument- 
og producentoverskud samt flaskehalsindtægter. 
 
Bibetingelserne for optimeringen består af kapacitetsbegrænsninger for 
produktionsanlæg og transmissionslinjer. 
 
Efter hver times beregning af produktioner opdateres vandmagasinernes indhold på 
basis af beregnede produktioner og data for aktuel tilstrømning.   
 
Som eksempel er i Figur 15 vist udbudsfunktion, efterspørgselsfunktion og 
ligevægtsløsning (skæringspunkt mellem de to funktioner) for et prisområde uden 
import/eksport. Desuden er angivet producent- og konsumentoverskud. 

MWh

D
KK

/M
W

h

Efterspørgsel

Udbud

MWh

D
KK

/M
W

h

Efterspørgsel

Udbud

 

 

Figur 15 Udbud, efterspørgsel, priskryds samt producent- og 
konsumentoverskud. 
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Konsumentoverskud (blå) er den nytte eller gevinst, konsumenter har ved en given 
ligevægtsløsning. Konsumentoverskuddet er arealet af området under 
efterspørgselsfunktionen og over ligevægtsprisen i Figur 15.  
 
Producentoverskud (rød) er tilsvarende den gevinst eller profit, som producenterne 
opnår ved en given ligevægtsløsning. Producentoverskuddet er lig arealet af området 
under ligevægtsprisen og over udbudsfunktionen, se Figur 15.  

6 Flaskehalsindtægter 
Når markedet er delt op i flere prisområder med udvekslingsmuligheder imellem 
områderne, er situationen knap så simpel, hvad angår samfundsøkonomisk overskud. 
 
I den nordiske model opnår en eksporterende producent den pris, der er gældende i 
producentens prisområde. Importøren (konsumenterne i importområdet) betaler 
tilsvarende prisen i eget område. I de tilfælde, hvor transmissionskapaciteten er 
begrænsende for udvekslingen mellem prisområderne, vil prisen i importområdet 
blive større end prisen i eksportområdet, og der vil derfor opstå en positiv difference 
mellem betalingen fra konsumenterne i importområdet og betalingen til den 
eksporterende producent.   
 
Denne positive difference (flaskehalsindtægter) tilfalder de involverede TSO'er og 
må medregnes i det samfundsøkonomiske overskud. Størrelsen er lig 
transmissionskapacitet gange prisforskel. 
 
Det samfundsøkonomiske overskud for hele modelområdet opdelt i flere prisområder 
er derfor summen af konsument- og producentoverskud i alle prisområder plus 
summen af alle flaskehalsindtægter.  

6.1 Algoritme til beregning af markedskryds  
Figur 16 viser et flowdiagram for beregning af markedskryds i MARS under 
forudsætning af fuldkommen konkurrence.  
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Opdatering af 
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Figur 16 Flowdiagram for simulering af fuldkommen konkurrence i MARS. 

 
Figur 16 er selvforklarende. Det bemærkes, at algoritmen fastlægger priser, 
produktioner, efterspørgsel og udvekslinger simultant for hver time. Algoritmen er 
programmeret i GAMS. 

7 Simulering af markedsmagt 
Der antages ved simulering af markedsmagt, at alle store producenter ønsker at 
maksimere deres profit.  
 
Det nordiske kraftmarked kan ikke betegnes som et marked præget af fuldkommen 
konkurrence, men snarere som et oligopol-marked. Det vil sige et marked, hvor der 
ikke kun er en aktør (et monopol), men heller ikke uendelig mange (fuldkommen 
konkurrence). I et oligopol-marked må aktørerne forvente en reaktion på egne 
dispositioner fra de øvrige. Det vil sige, at en aktørs profit ikke kun er afhængig af 
aktørens egne dispositioner i markedet, men også af de øvrige aktørers dispositioner. 
Og at egne dispositioner påvirker de øvrige aktørers profitfunktioner.  
 
I MARS er simulering af markedsmagt en simulering af aktørernes 
profitmaksimering. 
Da alle (med mulighed for at udøve markedsmagt) samtidigt forsøger at maksimere 
deres egen profitfunktion, kan problemstillingen beskrives som et 
multikriterieproblem. Multikriterie, fordi hver enkelt aktør har et eget mål for succes, 
som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med de øvrige aktørers. 
 
I afsnit 7.1 ses den metode, der anvendes i MARS til at håndtere de enkelte aktørers 
udøvelse af markedsmagt. 
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Målet for simuleringen er at finde en ligevægt for markedet. Ligevægten, der søges i 
MARS, er en Nash-ligevægt. I afsnit 7.2 ses definitionen for en Nash-ligevægt. Og i 
afsnit 7.3 beskrives princippet for den iterative procedure til bestemmelse af Nash-
ligevægt. 
 

7.1 Påslag 
I MARS modelleres den enkelte aktørs brug af markedsmagt som muligheden for at 
lægge et påslag på aktørens egen resulterende udbudsfunktion.  
 
Der er i MARS valgt en påslagsstrategi, der er afhængig af den producerede 
mængde.  
 
p q MCµ= ⋅ + (q)     (0.3) 

 
hvor  
p  den udbudte pris 
q  den til p  tilhørende mængde 
µ  påslagskoefficient 
MC  marginale omkostninger, der er afhængige af q. 
 
Som det ses af ligning (0.3), vil en aktør opføre sig som pristager i markedet, såfremt 
påslagskoefficienten sættes til 0. 
 
I Figur 17 ses et eksempel på en udbudsfunktion med og uden påslag. 
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Figur 17 Illustration af virkningen på udbudskurven af et positivt påslag (Mark 
Up). 

 

7.2 Nash-ligevægt: Definition 
En Nash-ligevægt er defineret ved et sæt af strategier, for hvilket det gælder, at alle 
producenter hver for sig har valgt den optimale strategi givet de øvrige producenters 
strategier. 
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Matematisk ser det således ud: 
 

( ) ( )1 2 1 2, ,..., ,..., , ,..., ,...,i i n i i nµ µ µ µ µ µ µ µ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗Π ≥ Π i iS∗ , µ∀ ∈ , i I∀ ∈
 (0.4) 
 
hvor 

( 1 2 3, , ,...,i )nµ µ µ µΠ  den i'te producents profit 

iµ   den i'te producents strategi 
µi

*  den i'te producents optimale strategi 
iS  udfaldsrum for den i'te producents valg af strategi. 

 

7.3 Metode til bestemmelse af Nash-ligevægt 
Følgende iterative procedure til bestemmelse af Nash-ligevægt er udarbejdet af 
IMM,  
DTU. 
 
Hvis der i udfaldsrummet for strategier eksisterer en kombination af strategier, der 
giver anledning til en eller flere Nash-ligevægte, vil følgende iterative procedure 
konvergere mod en sådan. 
 
Initialisering  0iµ = , i∀   

Trin 1  1µ
∗  bestemmes, så (0.4) er opfyldt for 1i =   

Trin 2  2µ
∗  bestemmes, så (0.4) er opfyldt for 2i =  

.  
Trin n  nµ

∗  bestemmes, så (0.4) er opfyldt for i n=  
 
Trin 1 til n gentages, til ligevægten er bestemt. I MARS kan µ initialiseres til 0 eller 
til det resulterende sæt af strategier fra timen før.  

7.4 Diskret rum for strategier 
Metoden i afsnit 7.3 er tidskrævende, idet der i hvert trin skal beregnes et 
tilstrækkeligt antal priskryds til, at den optimale strategi kan fastlægges. Dertil 
kommer, at jo flere producenter, der har mulighed for at udøve markedsmagt, jo flere 
trin vil der være i proceduren, og desto sværere vil det være at opnå konvergens. 
 
Det har derfor været nødvendigt af beregningstekniske årsager at se på et diskret rum 
for strategier. Med diskret rum menes her, at den enkelte producent har et på forhånd 
udvalgt endeligt antal påslagskoefficienter at vælge imellem. 
 
Dette, at der på forhånd udvælges et sæt mulige strategier for hver enkelt producent, 
gør det muligt at finde løsningen til problemstillingen. Men det stiller samtidigt krav 
til, hvorledes det diskrete rum udvælges. Gøres springene mellem 
påslagsskoefficienterne for store for dermed at dække et stort interval, er der risiko 
for at "overse" Nash-ligevægte. Gøres springene meget små for at udføre en mere 
præcis analyse, bliver det undersøgte interval nødt til at være forholdsvis lille af 
hensyn til beregningstiden med fare for at overse Nash-ligevægte uden for 
intervallet. 
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7.5 Eksempel på simuleringsresultater fra MARS 
I forbindelse med verifikation af modellen er der gennemført simuleringer med 
MARS med henblik på sammenligning af konsekvenserne af fuldkommen 
konkurrence og markedsmagt. I Figur 18 er vist beregnede priser for en fremtidig 
vinteruge med perioder med stor vindkraftproduktion.  
 
I markedsmagtsimuleringen har markedets i øjeblikket syv største producenter 
mulighed for at vælge optimal strategi blandt 11 diskrete strategier. I hver time 
bestemmes en Nash-ligevægt, der anvendes som startværdi for iterationerne i den 
efterfølgende time. 
 
Det fremgår, at modellen beregner væsentligt højere priser i situationen med 
markedsmagt. Priserne og prisernes variation med vindkraftens størrelse vurderes at 
være realistiske sammenlignet med generelle observationer på Nord Pool. 
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Beregnede priser i en vinteruge med stor vindkraftproduktion.
Fuldkommen konkurrence og markedsmagt

100

150

200

250

300

350

0 24 48 72 96 120 144 168
Timer

P
ris

 -
D

K
K

/M
W

h

0

600

1200

1800

2400

3000

V
in

dk
ra

ft 
-M

W
h

Fuldkommen konkurrence

Markedsmagt

Vindkraft

 
Figur 18 Eksempel på simuleringsresultater fra MARS. 
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