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Sammenfatning
Denne rapport afrapporterer de erfaringer der indhostet ved udforelse af Energinet.dk projekt 2005-2-6416
"Interaktive milere til aktivering af priselastisk elforbrug". Energinet.dk er den storste stottekilde for projektet,
resten af midlerne er fremkommet gennem egenfinansiering og gennem projektbevilling fra det davaerende
Nesa A/S og ejendomsselskabet Dades/Datea.
Rapporten henvender sig primaert til bevillingsgiverne, men derudover kan det have interesse for interessenter som bygherrer, ejendomsadministratorer, arkitekter og den ridgivende branche i forbindelse med tilrettelasgning af tekniske installationer ved nyopforelse af ejendomme, og overvejelser om deltagelse i et marked
for fleksibelt elforbrug.
Det er projektets formil at demonstrere interaktive elmileres egnethed til at realisere fleksibelt elforbrug eller
reguleringseffekt i storre erhvervsejendomme eller institutioner, samt at registrere brugernes reaktioner p i
udkoblingen, s i der opnis erfaringer med hvilke eventuelle gener der bliver pifort ved en begraenset udkobling pa op til 3 sammenhaengende timer pr dogn.
Samtidig er det formilet, at indhoste anlasgstekniske erfaringer om hensigtsmaessig opbygning af savel vvsanlaeg som af elforsyningen til disse, som ovenstaende omtalte interessenter kan gore nytte af med henblik
p i deltagelse i et marked for fleksibelt elforbrug og regulerkraft.
Endelig er det formilet med demonstrationsforsoget, at f i tekniske og akonomiske erfaringer med henblik
p i vurdering af et muligt realiserbart potentiale for fleksibelt elforbrug i forsogssegmentet
Det er gennem projektet blevet demonstreret:
• At det er muligt at afbryde for udvalgte kundeanlaeg som ventilation, koleanlaeg og elopvarmning i 12 timer uden at kunden at har folt sig generet. Afbrydelser herudover kan f0re til gener i ekstreme
belastningstilfaelde som en hed sommerdag eller kold vinterdag.
•

At kunden skal tages med p i rid i planlaagningsfasen, samt at det gaelder om at formidle bredt i
deltagende organisation, s i alle involverede brugere/lejere er bevidst om, at der kan forekomme
afbrydelse af kortere varighed inde for energitjenester som ventilation og koling.

•

At kunden skal adviseres ved enhver aktuel afbrydelse og genindkobling af anlaeg, siledes kunden
er klar over, at det ikke er interne fejl pa anlasgget, der har forirsaget afbrydelsen.

•

At det er teknisk muligt at opbygge og administrere databaser over kundeanlaeg, der lobende og
automatisk aktiverer fleksibelt elforbrug enten som folge af prisaftaler p i spotmarkedet med afbrydelse ved maksimal spotpris eller som folge af at systemansvaret er i ubalance, og onsker at
udkoble effekt.

•

At det teknisk/praktiske potentiale indenfor demonstrationsprojektets kundesegment hovedsagelig
bestir af ventilations- og koleanlasg, og varierer fra 91 MW til 259 MW afhaengig af tid p i iret. Det
akonomiske rentable potentiale er meget mindre (faktor6), da det maske kun vil vaare okonomisk
rentabelt for anlaeg med en effekt p i 40 kW og derover at deltage i et marked for flexel. Det vil kun
vaare nyere ejendomme med etage-meter p i mere end 10.000m2, der har sidanne anlaeg.
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•

At potentialet ville kunne indga som regulerkraft og reserveeffekt.

•

At det er betydeligt billigere for nyere ejendomme at indgi i markedet for fleksibelt elforbrug i forhold
til aeldre ejendomme, da disse ofte har veltilrettelagte elinstallationer og en fornuftig opdeling af de
tekniske anlaeg.

•

At ejendomme, der stiller en effektafbrydelse pa ca. 10% af total timebelastning til ridighed ville
kunne klare sig med en enkelt kontrolbimiler for eksempel p i det anlaeg med starste effektbidrag.

•

At det kraever betydelige ressourcer for et elselskab at opbygge et apparat til at kunne tilbyde kunder
produkter inden for spot- og regulerkraftmarkedet.

•

At kundeforhold kan blive sat over styr, hvis der er tekniske svigt ved hindtering af fleksibelt
elforbrug.

Sammenfattende kan det konkluderes, at det er teknisk muligt at hindtere og aktivere et potentiale for fleksibelt elforbrug inden for segmentet af starre kontorejendomme og offentlige bygninger, og at de praktiske
fors0g har vist, at det er noget dyrere at realisere fleksibilitet i elforbruget for aeldre ejendomme end for en
nyopf0rt ejendom.
0konomien i fleksibelt elforbrug inden for kontorejendomme er for naervaerende (priser som i 2008) ikke s i
attraktiv, hverken for kunden eller elselskabet set i relation til de n0dvendige investeringer, der skal foretages bide hos kunden og af elselskabet til opbygning af en infrastruktur, der kan hindtere fleksibelt elforbrug. Det skal ogsi fremhaeves, at der kan vaere relativt meget arbejde forbundet ved at handtere en masse
s m i anlaeg i forhold til st0rre effekter p i eksempelvis 500 kW og derover.
Der er derfor de mere attraktive anlaeg inden for de industrielle kundesegmenter med anlaeg som nadstramsanlaeg, kaleanlaeg i frysehuse og lignende, som rummer potentialer i en starrelse, der bar vsere murbraekker
ved opbygning af en infrastruktur til hindtering af fleksibelt elforbrug, saledes at det med tiden bliver marginalt billigere ogsi at hindtere mindre effekter, som de, der rummes i kontorejendommene.
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Indledning

Det er snart 10 i r siden de farste undersagelser om opgarelse af potentialer for fleksibelt elforbrug blev p i begyndt. Disse unders0gelser blev opstartet blandt andet begrundet med, at den kommende vindkraftudbygning ville medf0re, at der i visse situationer kunne opsti en ubalance mellem udbuddet af effekt og eftersp0rgelsen af effekt. Det kunne endda forudses, at i visse tilfaelde ville den varmebundne elproduktion sammen med vindmalleproduktionen kunne overstige elforbruget i konsummarkedet.
Der er dog ogsi andre grunde til at se pa fleksibelt elforbrug. Det kan vaere af stor interesse at f i det liberaliserede elmarked til at fungere bedre ved at give elforbrugerne muligheder for at pivirke prissaetningen.
Ideelt ville det vaere, hvis brugerne ikke havde fastpriser, men valgte afregningsformer, der er baseret pa den
aktuelle timepris, siledes at "priskrydset" mellem udbudskurve og eftersp0rgselskurve kunne gares mere
dynamisk og afspejle et velfungerede marked. Undersagelser har vist, at hvis 5-10% af det samlede elforbrug er prisf0lsomt og reagerer p i prisspidser, ville prisspidserne kunne reduceres til en tredjedel som
illustreret med rad pil pa fig. 1, ref. 121. Og omvendt ville der ogsi kunne finde afsaetning af elforbrug i elkedler, k0lehuse, opladning af elbatterier og lignende lagerteknikker, nir elprisen er lav.

Produktion/forbrug

Fig.1. Priskryds mellem udbud (bla kurve) og eftersporgsel (granne kurver) med ufleksibelt
(lodret, gron fuldt optrukken linie) og fleksibelt elforbrug (gron stiplet linie), ref 121.
Et fleksibelt elforbrug kan forventes at give alle forbrugere lavere priser i perioder med stort forbrug og hajere priser i perioder med lavt forbrug. P i grund af udbudskurvens krumme forl0b, vil den samlede effekt
vaere en billigere gennemsnitspris.
Endelig kan et fleksibelt elforbrug miske anvendes til udregulering af ubalancer. Hvis 0konomien er god, og
der kan etableres tilpas hurtigtvirkende kommunikationsforbindelser, s i kan forbruget indgi pa linie med
produktion til udregulering af ubalancer, dvs. korrektion af den samlede systemubalance, som opstir, nir de
balanceansvarlige ikke har forudset produktion og forbrug nojagtigt. En sidan udregulering er der ingen
grund til at foretage alene for vindproduktionen. Det kan forventes, at ubalancerne bliver mindre, nir man
tager samtlige ubalancer under et, idet ubalancerne fra de avrige balanceansvarlige har en anden struktur
end vindens. Det optraeder en form for stordriftsfordel ved at pulje flere ubalancer. I visse tilfaelde er den
samlede ubalance
Begrebet "fleksibelt elforbrug" er ofte synonymt med lignende begreber som "priselastisk elforbrug",
"prisfalsomt elforbrug" eller "prisfleksibelt elforbrug". I denne rapport er valgt at bruge termen "fleksibelt
elforbrug".
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2.1
Baggrund
Med fremkomsten af nye elmilere med et indbygget kommunikationsmodul er det blevet muligt at automatisere processen med fjernaflaesning af elmilere. Samtidig kan kommunikationen bruges til at afbryde
eller flytte elforbruget p i udvalgte kundeanlaeg, styret af prissignaler fra Nordpool eller styret af signal fra
systemoperataren. Da de fremtidige elmilere forventes at rumme interaktive muligheder er det derfor relevant at undersage, hvorledes teknikken kan installeres hos kunderne p i en akonomisk overkommelig
made, samt at undersage hvordan kunderne vil reagere p i afbrydelser p i ikke forud angivet tidspunkter.
Dette projekt er afgraenset til at se pa de tekniske muligheder i st0rre private og offentlige kontorejendomme
og herunder ejendomme, der rummer butikker. Dog er egentlige butikscentre ikke omfattet er fors0get, men
dog medtaget ved potentialopgarelse. Nir der lagt vaegt p i starre ejendomme, hvormed menes ejendomme
med et areal p i mere end 5.000m2, skyldes det, at de anlaeg, der betjener ejendommene skal have en vis
nominel starrelse, hvad eleffekten angir for at det p i sigt vil vaere akonomisk forsvarlig at udbrede konceptet. Starre ejendomme forventes ogsi at vaere forsynet med en vicevaert, hvilket har vaeret vaasentligt i forbindelse med at samle feedback fra ejendommenes brugere.
For DONG Energy S&D har det vaeret vaesentligt at fa erfaringer med opbygning af den nadvendige infrastruktur, der skal til for at drifte en aktivitet med afbrydelighed hos kunderne. Det vil sige det er afgarende at
f i erfaringer med selve opbygningen af systemet samt stabiliteten i driften af systemet, ligesom det er afgarende at f i erfaringer med de problemer der i forsagsperioden opstir hos kunderne.
Et specielt emne ved afbrydelighed i storskala er hvordan balanceafregningen overfor kunderne og over for
systemansvaret skal udfares. Der har i projektets forlab vaeret udfart teoretiske diskussioner angiende dette, men der ikke blevet draget nogen endelig konklusion, og i selve forsaget er der siledes set bort fra balanceafregningen.

2.2
Formal
Det er projektets formal at demonstrere interaktive elmileres egnethed til at realisere priselastisk elforbrug
eller reguleringseffekt i starre erhvervsejendomme eller institutioner. Dette gares gennem ind- og udkobling
af saedvanlige vvs-anlaeg, som sidanne ejendomme er forsynet med enten efter et prissignal fra Nordpool
eller gennem simuleret udkobling fra den systemansvarlige operatar, Energinet.dk. Samtidig registreres
brugernes reaktioner p i udkoblingen, s i der opnis erfaringer med hvilke eventuelle gener de bliver pafart
pa grund af for forsaget.
Samtidig er det formilet, at pivirke indretningen af fremtidens byggeri gennem frembringelse af anlaegstekniske erfaringer om hensigtsmaessig opbygning af sivel vvs-anlaeg som bygningens elforsyning, som
nuvaerende og nye ejendomsadministratorer, arkitekter og den avrige ridgivende branche kan bruge til at
indrette vvs- og eltekniske installationer optimalt med henblik p i deltagelse i et marked for priselastisk
elforbrug og effektafbrydelse.
Endelig er det formilet med demonstrationsforsaget, at indhaste tekniske og akonomiske erfaringer med
henblik p i vurdering af et muligt realiserbart potentiale for priselastisk elforbrug i segmentet inden for starre
kontorejendomme.
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3

Beskrivelse af demonstrationsforsoget

Demonstrationsforsag er gennemfart i henhold til nedenstiende faseplan, ref. IV.
Fase 1 -udveelgelse af ejendomme
Udgangspunktet er at prisfleksibel elanvendelse og synliggarelse af elforbrug demonstreres i 2 typer af ejendomme. Den ene type er en starre eksisterende kontorejendom (over 5.000 m2), indeholdende flere butikker
i stueetagen. Den anden type er en nyopfart ejendom med mulighed for at tilrettelasgge installationerne, s i
akonomisk hensigtsmaessigt som muligt i relation til afbrydelighed.
Fase 2 - planleegnings- og projekteringsfasen, detaljeret design af demofasen
Planlaegning og udfarelse af de tekniske installationer vil blive udfart under hensyn til at relevant elteknisk
udstyr skal testes inden for spot- regulerkraft- og reservekraftmarkedet. I forsaget anvendes det af Nesa
udviklede milerkoncept "Smart Read".
For hver ejendom grupperes det elforbrugende udstyr efter falgende model:
1. Udstyr, der aldrig m i afbrydes, eksempelvis servere.
2. Udstyr, der kan afbrydes, hvis elprisen bliver for haj, eksempel er ventilation og facade-belysning. Udstyr
der kan taendes, hvis elprisen bliver meget lav, eksempelvis elstave i ventilationsanlasg og varmtvandsbeholdere eller kaleanlaag med mulighed for akkumulering.
3. Udstyr (elforbrug) der kan afbrydes momentant ved eksternt signal, hvor signalet leveres af systemansvaret, nir elsystemet har brug for op-/nedregulering.
Den respektive gruppe/udstyr, der indgir i forsaget forsynes med "Smart Read" milere. Det vurderes, hvorvidt gruppen kan forsynes med faellesmiling eller der m i detaljeres p i undergruppemilere eller udstyrsmilere. Virksomhedsakonomiske overvejelser vil danne endelig baggrund for valg af koncept. De eltekniske
installationer projekteres som udgangspunkt efter denne opdeling.
I denne fase designes ogsi kommandostruktur og signalhindtering mellem den systemansvarlige, netselskabet og brugeren, ligesom de balancemaessige afregningsprocedurer klarlaegges
Endelig udfares et detaljeret forsagsdesign af demonstrationsfasen, som angivet i fase 4.
Fase 3 -byggefasen
I byggefasen opfares eller ombygges bygningerne og installationer tages i brug. Det tilses, at installationerne
opfares i overenstemmelse med de projekterede anvisninger, og der udarbejdes en projekteringsvejledning
pa baggrund af de indhastede erfaringer.
Fase 4
-demonstrationsfasen
I denne fase udfares det egentlige demonstrationsforsag. Her demonstreres milernes funktionsmaessige
egenskaber til kommunikation og til dokumentation af afbrudt effekt. Samtidig dokumenteres funktionen i
forsagets infrastruktur med prissignaloverfaring fra systemoperatar til netselskab og videre til forbruger.
Visualisering af elforbrug over for bruger. Endelig opsamles brugernes erfaringer fra forsaget.
fase 5- formidlingsfasen
Der er under forsaget udfart en labende udfart formidling af forsagsresultater gennem forsagets egen
hjemmeside www.flexel.dk. P i denne hjemmeside kan man ogsi laese om de nadvendige aendringer og
problemer, som forsaget har gennemlabet

4

Planlaegning af forsoget

I forbindelse med planlaegningen af forsaget var det afgarende at finde frem til ejendomme, som var relevante og motiverede til at deltage i forsaget. Der blev siledes taget kontakt til ejendomsadministratorer og
entreprenarer, der udvikler ejendomskoncepter for at forklare om projektets formal. Som udgangspunkt blev
en kommende deltager lovet at der ikke ville komme afbrydelser i mere end 30 dage pr i r og varigheden af
afbrydelsen ville aldrig overstige 3 timer, men hyppigst ville afbrydelse vaere 1 til 2 timer.
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Mange ejendomsadministratorer fandt ikke projektet akonomisk attraktiv til at ville bruge tid p i det. Med
hensyn til butikscentre var barrieren, at man ikke anskede komfortforringelser i perioder med mange besagende. Det var specielt lysregulering, ventilation og kaling man var bekymrede over, om det ville fare til
gener for brugerne. Efter samtale med de forskellige ejendomsadministratorer og entreprenarer faldt det
endelig valg som samarbejdspartnerne p i Datea og Skanska. Disse firmaers vaesentligste begrundelse for
at deltage i demonstrationsforsaget var ansket om at medvirke til reduktion af C02-udslip, hvis forbrugsudkobling kunne spare opstart af et kulfyret kraftvasrk. For begge firmaer var det en "gran profilering" umiddelbart interessant, og de akonomiske forhold mere sekundasre.

4.1 Udvaelgelse af ejendomme
Efter udvaelgelse af samarbejdspartnere, blev de forskellige ejendomsportefaljer gennemgiet med henblik
pa at finde frem til de relevante ejendomme, som tilgodesi flere forhold herunder:
• God dialog med vicevaert
• God dialog med brugere/lejere af ejendommens lejemil
• Starrelse pa ejendommen
• Effektstarrelse p i de tekniske anlaeg
• Nem adgang til ejendommen og de tekniske anlaeg og tavlerum hertil.
• Relativ nem adgang til montering af forsagsudstyr
• 0konomisk overkommeligt at installere forsagsudstyr
Datea ejendom "Helleruphus" opfyldte ovenstiende kriterier og blev derfor valgt som forsagsobjekt.

Fig. 2. Fors0gsejendommen "Helleruphus" pa 22.000 m2 inkl. butiksarealer,
og med en potentiel mulig effektudkobling pa 325 kW.

Med hensyn til at finde frem til en ejendom, der er p i tegnebraettet og som tidsmaessigt matcher ovenstiende forsagsplan var sagen mere vanskelig. Ofte er der lange ventetider pi byggesagsbehandlingen, hvilket
betyder at bygherren som regel ikke starter det endelige planlaegnings og projekteringsarbejde op far der
udstedt en byggetilladelse fra den kommunale myndighed. Med valg af Skanska A/S som bygningsdeveloper
var der mulighed for at falge nyopfarelsen af "Havneholmen Atrium", som viste det sig, tidsmaessigt nogenlunde kom til at falge den fastlagte fasekareplan.
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Fig. 3. Den nyopforte forsogsejendom "Havneholmen Atrium" med et
samlet etageareal 16.000 m2 og med en potentiel effektudkobling pa 238 kW.
Da vi var usikre p i om tidsplanen for Havneholmen Atrium ville holde blev det besluttet at medtage en s i kaldt reserveejendom. DONG Energys nye domisil i p i Nesa Alle 1 i Gentofte var her et naturligt valg. Fordelen var, at vi her har en "nyopfart" kontorejendom med rimelige store anlaeg inden for ventilation, kaling.
Derudover havde vi ogsi mulighed for at medtage elopvarmning i forsagsportefaljen, da der i tilknytning til
hovedejendommen ligger midlertidige pavillonbyggerier med elradiatorer som opvarmningskilde. Endelig
havde vi med valg af denne ejendom ogsi nemt adgang til installationer og til at udfare "simuleringer" p i
egne anlaeg inden vi udfarte de samme tiltag pa eksterne kundeanlaag.

Fig. 4. Fors0gsejendommen DONG Energy S&D domicil Nesa Alle 1. Forsogsanlaaggene omfatter i designfasen koleanlaeg, ventilationsanlasg, elradiatorer og facadebelysningen.

4.2
Beskrivelse af anlaeg og f o r b r u g
I kontorejendomme bestir elforbruget af typisk af el til belysning, kaling, ventilation, pc'erer/servere/kopi/print, lidt til pumpning og noget til diverse som drift af kantine og til kaffeautomater. Et eksempel p i fordelingen er angivet i nedenstaende figur 5. En sadan kortlaegning kan dog variere noget fra kontorejendom til
kontorejendom. For eksempel er nye kontorejendomme forsynet med meget glas i facaderne, hvilket gar
kaleforbruget noget starre end til de noget aeldre ejendomme. Dette gaelder ogsi butikscentre, hvor blandt
andet kalebelastningen kan vaere betragtelig p i grund af den store varmeudvikling fra lyskilder.
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Opdelt pa slutanvendelser bygning 1-4
Belysning
Ventilation
Kaling
Pumper
IT/Kopi
Automater
Servere, telefoni
Diverse

kWh/ar
400.000
450 000
140 000
100.000
105.000
40.000
200.000
180.000
1.615.000

kWh/m2 procent-fordeling
24,0
24,8
26,9
27,9
8,4
8,7
6,0
6,2
6,3
6,5
2,4
2,5
12,0
12,4 incl ups og nedstremsanlseg
10,8
11,1 befugtning, tagrender.rampevarme, AV, thekokkener
+tab i ledninger og tavler
96,7
100,0

Fig. 5. Kortlagt elforbrug i DONG Energy S&Ds domicil, etape 0 2004.

I de valgte forsagsejendomme viser nedenstiende figur de nominelle belastninger, der indgir i forsaget. Det
fremgar, at det fortrinsvis er ventilationsanlaag og kaleanlaeg, der udgar de belastninger, som kan afbrydes.
Der kan vaere enkelte ejendomme, hvor dekorationsbelysning ogsi vil kunne afbrydes, men som sagt gaelder det ikke butikker, som anser dekorationsbelysning for en vital parameter i markedsfaringen af deres producer.
Anlaegjd
f33llesanlaeg_1
fasllesanlasg_2
k0lekompressorer

Ejendom
Havneholmen Atrium
Havneholmen Atrium
Havneholmen Atrium

Energitjeneste
Ventilation
Ventilation
Komfortkoling

Helleruphus
Helleruphus
Helleruphus
Helleruphus
Helleruphus
Helleruphus

Ventilation, bygn 6
faellesaniaag, l/U 10
Ventilation, bygn6
faellesanlaeg, l/U 11
Ventilation, bygn 6
faellesanlaeg, l/U 20
komfortk0l, bygn 6+ 8 4 stk kolekompressorer
Ventilation, bygn 8
feellesanlaeg. l/U 1
Ventilation, bygn 8

DONG
DONG
DONG
DONG

Belysning
Ventilation
Komfortkoling
Opvarmning

Energy
Energy
Energy
Energy

facadebelysning
l/U 06 eller 07?
k0lekomp+frik0ler
rumvarmeanlasg

Udstyr
Ind+Udventilator
Ind+Udventilator
kompressorer

Maerkeeffekt
2x22 kW
2x22 kW
150 kW

reg.
vsd
vsd
vsd

CTS
cts
cts
pic

Ind+Udventilator
Ind+Udventilator
Ind+Udventitator
kompressorer
Ind+Udventilator
Ind+Udventilator

2x18,5 kW
2x11 kW
2x7,5 kW
4x100 kW
2x7,5 kW
2x10 kW

on/off
on/off
on/off
trin
on/off
on/off

cts
cts
cts
cts
cts
cts

belysning
Ind+Udventilator
kompressorer
elradiatorer

20 kW
2x10 kW
200 kW
25 kW

on/off
vsd
vsd
on/off

cts
cts
cts
sr

Fig. 6. Oversigt over forsogsanlaeg med angivelse af nominel anlasgsstorrelse og reguleringsform.

Havneholmen Atrium. Ejendommen er udlejet til forskellige firmaer af varierende starrelse. Faellesanlaegget
forsyner kontorerne med frisk luft hele iret og om sommeren distribueres kalingen til kontorerne via de faelles ventilationsanlasg, hvorimod den primaere varmeforsyning foregir med radiatorer. Luftskiftet i kontorerne
er lagt ud til 2 pr time. Anlaeggene er udlagt som CAV-anlaeg (CAV er Constant Air Ventilated), og forsynet
med frekvensomformere. De kan nedreguleres uden for kontorernes normale drift i perioden 8,00 til 17,00
mandag til fredag. Den dimensionerende kaleeffekt er p i 35 W/m2. Anlasggenes styring sker via CTSanlaegget. Signalet fra Smart Read milere overfares til CTS-anlaegget for stop og start af anlaeg.
Helleruphus. Ejendommen er en aeldre ejendom bestiende af kontorer og butikker. Ejendommen er blevet
ombygget for at tilgodese lejernes individuelle pladsbehov med et mix af cellekontorer og storrumskontorer.
Ejendommen er forsynet med centrale ventilations- og kaleanlaeg lokaliseret flere steder i bygningskomplekset. Ligeledes er tavleanlaeg lokaliseret flere steder rundt i bygningen og ikke altid i naerheden af vvsanlaeggene. I forbindelse med demoforsaget blev CTS-anlaegget opgraderet siledes at kaleanlaeggene nu
ogsi er omfattet af den faelles styring over CTS-anlaegget. Luftskiftet i ejendommen ligger p i 1-2 pr time.
Ventilationsanlaeggene er udfart som CAV-anlaeg med konstant ydelse. Der er suppleret med radiator-
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opvarmning i de enkelte kontorer. Den dimensionerende kaleeffekt er p i 18 W/m , hvilket er noget hajere
end saedvanlig kontorbyggeri af den karakter. Dette skyldes muligheden for effektiv kaling af butiksarealerne. Der blev installeret 6 Smart Read milere for at daekke de udvalgte anlaeg. Anlaeggene stoppes og
startes ved at signalet fra Smart Read milerne overfares til CTS-anlaegget.
DONG Energy S&D. Ejendommen er nyopfart (2001) og rummer mange store faelleskontorer med intensiv
udnyttelse af kontorarealet. Der er udvalgt et repraesentativt ventilationsanlaeg for et storrumskontor. Anlaegget er udfart som VAV-anlaeg (Variable Air Ventilated), det vil sige, det er med variabel luftomsaetning p i op
til 4 gange pr time afhaengig af temperaturniveauet i kontorerne. Sivel varmen som kalingen distribueres
gennem ventilations-luften, og der er siledes ingen supplerende radiatoropvarmning i storrumskontorerne.
Det dimensionerende kalebehov er p i 35 W/m2 og det dimensionerende opvarmningsbehov er p i 25 W/m2.
I denne ejendom er der forsagsvis ogsi medtaget facadebelysningen og elopvarmning i midlertidige pavilloner. Der er installeret 5 Smart Read milere, og start/stop af anlaeg foregir via signaloverfaringen til det
centrale CTS-anlaeg.

5

Forsogets infrastruktur

I forbindelse med forsaget er der blevet opbygget en infrastruktur, til kommunikation med de deltagende anlaeg og de tilknyttede driftspersoner p i forsagsejendommene. Det har vaeret nadvendigt at udvikle "pilotsoftware", der kan virke sammen med den kommunikationsstruktur, der i forvejen var udviklet i tilknytning til
Smart Read konceptet. Den overordnede struktur i forsaget er vist pi nedenstaende figur 7.

Energlnet.dk
Nordpool

DONS Energy

Kunde

Vtnt

Kot Elvnimt

Fig. 7. Forssgets infrastruktur med angivelse af aktorer.

Figuren viser at kommunikationen med Smart Read mileren sker via sms-kommunikation. En gang i dagnet
hentes Nord Pool priser ind i databasen. Hvis prisen er hajere end den pris kunden har valgt at bryde det respektive anlaeg ved udfares ordren i den tid kunden p i forhind har bestemt. Falder prisen under det niveau
kunden har valgt sendes en ny sms, og kundens anlaeg kobles ind igen. I stedet for afbrydelse via Nord
Pool-prisen kan systemoperataren ogsi rekvirere en udkobling af anlaegget. Dette foregir ved at systemoperataren rekvirerer en given effekt, der anskes udkoblet i ansket tidsinterval. Systemoperataren sender s i
en sms til DONG Energys netcenter, som s i igen sender en sms til alle de anlaeg, der netop daekker det
anskede behov for udkobling af effekten. Systemoperataren kan ligeledes annullere udkoblingen, nir balancen igen er genoprettet. Endelig kan kunden sende en sms til kommunikationscentret og spaerre sine
anlaeg for udkobling. Dette kan vaere relevant i en situation, hvor anlasggene er til revision eller, hvis der er
usaedvanlige forhold som en ekstrem varm sommerdag, hvor kaleanlaegget ikke anskes afbrudt. Ved hjaelp
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af regelmaessig hjemtagning af dataserien fra mileren kan det testes, hvad virkningen af udkoblingen har
vaeret. Disse dataserier danner ogsi grundlag for afregning med kunden.

5.1
Interaktiv maler
Det l i fast i ved forsagets start, at den interaktive miler, som dette forsag skulle anvende var den af det davaerende Nesa A/S netop nyudviklede miler Smart Read. Visionen med udvikling af Smart Read var blandt
andet, at gare Nesa til en central spiller p i et kommende marked for nye produkter i det liberaliserede elmarked. Herunder at tilbyde kunderne nye ydelser i form af alarmhindtering af kundeanlaeg samt udfare en prisbillig afregning af elforbrug.
Med Smart Read kan der udfares en omkostningseffektiv afregning via fjernaflaesning af elforbruget og via
sms-kommu-nikationen kan overfarelse af programmel og konfigurering af miler foretages uden besag hos
kunden. Med den indbyggede ZigBee enhed, kan der udfares tradlas kommunikation med en raekke af
kundens appara-ter. Selve milerenheden er en 3-faset miler med en milenajagtighed, der er bedre end
svarende til klasse 1. Mileren er forsynet med en GSM/-GPRS kommunikationsmodul samt indbygget
datalogger.
|
"1

Communicabon Channel

Smart Read Management utility

SRDfl

J J--a
SgBot
, , ,„,v,

-„=.-

ContPQfcr

Fig. 8. Figuren giver en oversigt over de centraie elenrtenter i Smart Read konceptet, ref. /4/.
Smart Read konceptet bestir i sin helhed af en Smart Read miler p i kundesiden med mulighed for lokal radiofrekvensbaseret kommunikation. En kommunikationskanal som systemet betjener sig af med egen smsserver samt en centralenhed "Smart Read Management Utility", der bestir af ESME for kommunikation og
Smart Rad Data Basen til hindtering af milerdata.

5.2 Beskrivelse af pilotsoftwaren
Der er udviklet "pilotsoftware" med brug af komponenter fra SRDB, SR-Alarm til at demonstrere, hvorledes
demonstrationsprojektet om fleksibelt elforbrug kan realiseres.
Anlaegsdata. For hvert anlaeg indlaegges oplysninger om anlaegges navn, maerkeeffekt (hvor meget man
maksimalt kan udkoble), maksimal udkoblingstid samt prioritet. Endvidere indlaegges en forventet belastningsprofil for et hverdagsdagn og for et helligdagsdagn. Der anfares ogsi den maksimale pris, som kunden
vil betale for el til det enkelte anlaeg via netcenteret.
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Brugerdata. Der indlaegges data for anlaegsejer eller bestyrer. Det drejer sig om fornavn, efternavn og
GSMnr p i mobiltelefon. Energinet.dK som systemansvarlige er ogsi oprettet som bruger med rettigheder til
at udkoble alle anlaeg.
Sammenknytte brugere og anlaeg. Anlaeg og bruger sammenknyttes siledes, at det kun er brugere, som er
tilknyttet anlaegget der vil kunne betjene anlaegget og derved kunne spaerre for dette.
Priser. Priser hentes i iben panda databasen, APD. Der kan hentes priser til og med afslutningen af
indevaerende dagn.
Overviigning afhaendelser. I farste omgang vil systemet kun reagere ved hvert timeskift. Der vil dog vaere
mulighed for at asndre dette til en anden periode, hvis det anskes. (f.eks. p i 15 min basis). Et anlaeg kan
have falgende tilstande:
• 0 anlaegget er koblet ud (systemet).
• 1 anlaegget er koblet ind
• 2 anlaegget er koblet ind og er spaerret for udkobling af ejer
• 3 anlaegget er koblet ud grundet haj pris
Ud fra de indkomne opiysningerfra henholdsvis systemet, kunden og Nord Pool priser fastlaegges tilstanden
for den naeste time. Anlaeggene kobles ind/ud i overensstemmelse hermed. Hvis et anlaeg skitter tilstand,
lagres dette i systemet.
Skaermbilleder (kun visning afdata). Nedenstiende viser eksempler p i skaermbilleder til "pilotsoftwaren"
siledes at man kan falge med i anlaegskonfigutaionen. For en komplet oversigt henvises til bilag.

Login ti! SRDB PRISEL PROD
Biugemavn lep

Kodeoro • * « •

Login

Fig. 9. Login Menu.

Prisel Startmenu PROD

Fig, 10. Startmenu.
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Vaelge d a t o f o r d o g n p r o f i l e r
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05.apr.2O09
04.apr.2009
03.apr.2009

Fig. 11. Lobende oversigt over dognprofiler med Nord Pool spotpriser
Anlaigstfata
bnv>)

7

B^

n « * MM** u w .
r
1
n f hH iHVWMn
r
-x>Mn.K.
2

<
"
r

r

<~
r

r
r

r

r
r

<~
c

r

r

r

r

f
r

f
r
r

r

'«

c

«™<«?J»e!

vSfZtSSSi Mfettajjanij
21

1

12

100

1

12

KaK0.DE

«
210

aw

tcnUn010*11

52

75

3

vttnsa

22

200

3

12

12

<~
•5
r
r
•
<~ 4)1
<~
r
0

VMBN-OI
umnCH*

22

200

3

12

200

200

1

12

Cnbienfi+a.2

200

200

1

12

c

10

MM3M

5

200

r

11

VM0JM

0

200

1

r

12

HMfcoB

200

3

12

r

13

WVM1

200

3

12

14

HIU

»
«
150

aw

^ ^ ^

12

^^ ^ ^

>veMbyo_j4CmAe 11

75

3

12

12
12

Fig. 12. Anlaagsdata.
Figuren gengiver opbygningen af aniaegsdatabasen. Ved at markere de enkelte anlaeg kan man f i vist dagnprofil, tilstandsprofil eller koblingsprofil for de enkelte anlaeg. Fra denne database styres alle de vaesentligste
parametre p i et anlaeg. Varigheden angiver eksempelvis, at kunden har spaerret anlaegget i 12 timer efter en
udkobling. I det givne billeder betyder det, at alle anlaeggene kan kobles 2 gange pr dagn. Koblingsprofiler
giver en oversigt over hvornir de enkelte anlaeg har vaeret afbrudt og er saledes den log, der overfor kunden
dokumenterer, at anlaegget har vaeret afbrudt i en given periode.

5.3
Kommunikationsform
Kommandoer. Alle kommandoer sendes til serverens GSMnr. I test benyttes GSMnr X01.1 produktion benyttes GSMnr X00. Der kan kun benyttes mobiltelefoner som har abonnement, der benytter sig af TDC's
netvaerk (TDC, TELMORE og nogle DEBITEL). Kommandoerne er udviklet med henblik p i en eksakt kommunikationsform, og er som sadan ikke saerlige brugervenlige. Eksempel p i kommandoer:
Kunde spaerrer alle anlaeg fra kommende hele time:
"P SP ALLE"
eksempel: p sp alle
Alle anlaeg (4 stk) er spaerret for udkobling fra kl 11:00 18.01.2007 og frem.
Kunde spaerrer for udkobling af specifikt anlaeg i veldefineret tidsrum (milernr, fradatoklok tildatoklok)
P SP <malernr> yymmddhh24 yymmddhh24
eksempel: p sp 2011339 07011911 07012012
Anlaeg nr 1, maler 2011339 er spaerret fra kl 12:00 19.01.07 til kl 13:00 20.01.07
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Udkobling af anlaeg efter anmodninq fra systemoperatgren, Enerqinet.dk.
P ud yymmddhh24 <kW> <timer>
Eksempel: p ud 07012923 100 2
Effektudkobling: Kl: 7:00 29.01.2007: 100 kW. Effektindkobling Kl: 9:00 29.01.2007: 100 kW.
Ophaeve udkobling af anlaeg fra systemoperataren, Energinet.dk.
P udi Eksempel: p udi
Alle anlaeg kobles ind ajeblikkeligt.
Udkoble effekt. Systemoperataren kan beordre udkobling af f.eks. 500 kW. Denne ordre effektueres ved
farst at gennemlabe listen af prioritet 1 anlaeg (dem som farst skal udkobles). Hvis ikke dette giver tilstraekkelig effekt gennemlabes, prioritet 2 og prioritet 3.
Den udkoblede effekt for et anlaeg beregnes som maerkeeffekt * andel i dagnprofil for timen. Der udkobles
anlaeg indtil summen af maerkeeffekt * andel for anlaeggene overstiger den anskede udkoblede effekt.
Testscenarier. Inden den udviklede pilotsoftware blev sat i produktion er der udfart en omfattende test af
kommandoer. Det har vaeret vaesentligt at udfare test p i kommandoer og kombinationer af kommandoer, for
at teste om den forventede funktionalitet var i overensstemmelse med den realiserede funktion pa anlaeggene.
Der derfor vaeret nadvendig at arbejde med 2 versioner af pilotsoftwaren. En for intern test og en for ekstern
produktion. Testarbejdet er sasdvanligvis tidskraevende idet forekomsten af ikke forventede haendelser og
opretning heraf betyder at testen oftest skal gentages flere gange.
Imidlertid har det vaeret nyttigt med det omfattende testarbejde ikke mindst i relation til kunderne, som forventer mindst mulige gener, selvom de ved, at de er med i et demonstrationsforsag.
Testen omfattede ogsi en simulering af afbrydelse af apparater som var udfart i en laboratorieopstilling, se
nedenstiende figur 13.

Fig. 13. Simulering af afbrydelse af lyskilder og elradiatorer med
pilotsoftwaren i en laboratorieopstilling.
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Udforte demonstrationsforsog

Fra foriret 2007 startede forsagene hos kunderne. Der er i perioden juni 2007 til juni 2009 gennemfart et
stort antal afbrydelser af kundeanlaeg. Inden hvert forsag blev anlaeggenes respektive driftspersonale adviseret. Indledningsvis startede vi med at afbryde 1 time for anlaeggene under iagttagelse af kundernes reaktion. Derpi blev der udfart forsag med 2 og 3 timers afbrydelse enten som falge af prissignal eller som rekvireret effektafbrydelse. Efter hvert forsag blev der hjemtaget data, der dokumenterede anleegsafbrydelsen
samt den realiserede effekt, og andre forsagsparametre som udetemperatur, solindfald og rumtemperatur
blev beskrevet.

6.1
Havneholmen A t r i u m , Skanska
Havneholmen Atrium var den sidste kontorejendom, der kom med i forsagene. Fra maj 2008 har den vaeret
med i forsaget. Nedenstiende figur viser forsag med afbrydelse af kaling i en 3 timers periode. Forsaget
blev udfart under en hedeperiode med udetemperatur p i ca. 27 °C og fuld solbelastning. Under forsa-get var
det nadvendigt at holde ventilatorerne i drift for at skabe nadvendig luftfornyelse i kontorlokalerne. Under
forsaget steg rumtemperaturen med 1,8 °C og naermede sig den kritiske temperatur for arbejds-miljaet p i 26
°C.

Havneholmen A t r i u m

• HA V e n t l

I
i

1

3

0

S

■ HA Vent2
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illH.ll..il.H..

f"i 7
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9 ID 11 It 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Fig. 14. Forsog med 3 timers afbrydelse af kaleforsyning pa en hed sommerdag 31. juli 2008.

Det ses af figuren, at effektforbruget til kaling falder fra ca. 70 kW til 10 kW og giver altsi en besparelse p i
60 kW i de afbrudte timer. Til gengaeld kompenseres den manglende kaleeffekt i de afbrudte timer med et
merforbrug i timerne efter afbrydelsen inden bygningen igen kommer i termiske balance ved de indstillede
setpunkter. Merforbruget p i ca. 40 kW i time 15 og 16 fremgir tydeligt af nedenstiende figur, hvor der er
sammenlignet med kaleprofiler fra det foregiende og efterfalgende dagn.
Der blev ikke fremsat klager fra brugerne efter forsaget, men det skyldes miske, at det forlods blev aftalt
med driftspersonalet, at hvis ikke ventilationen var i drift under forsaget ville det fare til klager, hvilket vi ikke
var interesseret i. Det skal understeges, at dette forsag blev udfart som det mest vidtgaende, det vil sige en
3 timers afbrydelse for kalingen p i en hed sommerdag. Lignende forsag med 1 og 2 timers afbrydelse, hvor
ventilationen ogsi blev afbrudt, gav ikke anledning til reaktioner fra brugerne eller driftspersonalet.
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Fig. 15. Sammenligning af koleforbrug i forsogsdogn med dognet for og dognet efter

forsaget.
Pi lignende vis har vi udfart forsag med afbrydelse af ventilationen p i typiske vinterdage i en uge i decem
ber 2008.
Forsag med afbrydelse af ventilationsanlaeg den 9. og 11. december 2008 i op til 3 timer. Udkoblingen blev
simuleret som rekvireret af systemansvaret Energinet.dk. Forsaget blev udfart med en udetemperatur ca.35
°C og rolige vindforhold (under 4 m/s).
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Fig. 16. 2 og 3 timers forsog med afbrydelse af ventilationsanlasg pa en typisk
vinterdag.

Faellesanlaeggene Ventl og Vent2 blev afbrudt i 2 timer den 9. dec. og 3 timer den 11. december. Det be
maerkes, at anlaeggenes funktion primaert er at sikre et projekteret luftskifte p i 12 pr time, og indgir ikke i
den primaere varmeforsyning. Ingen reaktioner fra brugere.

6.2 Helleruphus, DADE S/Datea
I Helleruphus blev forsagsudstyret installeret og afpravet i foriret 2007, og fra juni 2007 var vi klar til at teste
udstyret. Inden forsagene blev lejerne informeret skriftligt om forsagene af Datea, og ved hvert forsag blev
vicevaerten adviseret. Da butikker tidligere har vist at vaere kritiske med hensyn til afbrydelse for ventilation
og ikke mindst kaling var det med en vis spaending at forsagene blev ivaerksat.
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Fig. 17. Forsog med 2 timers afbrydelse af ventilationsanlaeg i Helleruphus.

De farste forsag blev udfart i efteriret 2007, og blev udfart med ventilationsanlaeggene. Forsagene over
vinteren 2007/08 viste at faellesanlaeggene for ventilation godt kunne afbrydes uden gener for lejerne, og i
labet af sommeren blev kaleanlaeggene ogsi inddraget i forsagene, siledes at vi stoppede for bide venti
lation og kaling samtidig, altsi den vaerste kombination set med lejernes ajne.
Helleruphus
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Fig. 18. Forsog med afbrydelse af koling og ventilation samtidig pa en varm sommerdag.
Bemaerk at den samlede effektbesparelse her er registreret pa hovedmalere frem for de opsatte
bimalere.

De udfarte forsag i Helleruphus gav ingen aniedning til klager fra lejerne, s i konklusionen er at den komfort
forringelse, der muligvis har vaeret har vaeret acceptabelt. Under forsaget blev der i avrigt eksperimenteret
med aflaesning p i hovedmilere til sammenligning med det der blev aflaest pa bimilerne. Det viste sig, at
starrelse af den effekt, der typisk blev udkoblet sagtens kunne registreres p i hovedmilerne. Dette betyder,
at vi i praksis kunne spare mange af de bimilere vi dimensionerede og monterede til forsaget.
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6.3 DONG Energys d o m i c i l , Gentofte
Fra juni 2007 var der gjort klart til at udfare forsag i DONG Energys domicil i Gentofte. Udover forsag med
ventilationsanlaeg og kaleanlaeg blev der ogsi udfart forsag med facadebelysningen og elopvarmning. I lighed med de andre kontorejendomme, blev sivel de driftsansvarlige som det personale forsaget berarte adviseret. Der blev udtrykt betaenkelighed ved forsaget fra de driftsansvarlige blandt andet fordi, at der tidligere
har vaeret problemer med indeklimaet, hvilket kunne fare til yderligere stressbelastninger.

DONG Energy - keleforseg 29 Juni 2007
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Fig. 19. Afbrydelse af koleanlasgget i 3 timer pa en normal sommerdag
gav aniedning til klager.
Indledningsvis blev kaleanlaegget afbrudt i 1 og 2 timer uden det gav aniedning til klager. Disse afbrydelser
fandt sted ved moderat kalebelastning, det vil sige ved en udetemperatur under 20 °C. P i figuren ses, at
effektreduktionen ikke bliver nul ved afbrydelse af kalekompressoreme. Dette skyldes, at der er pumper og
blaesere, som fortsat er i drift og som effektmaessig registreres p i samme bimiler som kompressorerne.
Forsag med 3 en timers afbrydelse kunne ikke accepteres. Ved dette forsag blev det modtaget klager fra
flere forskellig storrumskontorer med intensiv personbelastning. Det var specielt fra medarbejdere kundecenter og netcenter, hvor der sidder mange medarbejdere, og hvor temperaturstigningen sker hurtig, hvis
ikke der indblaeses med kalig luft. Det blev p i den baggrund konkluderet, at der ikke kunne afbrydes i
laengere tid end 2 timer p i en varm sommerdag.
Effektafbrydelse giver ogsi aniedning til overvejelse over hvor meget effekt der kan medtages i opgarelsen
for eksempel ved afregning over for kunden. Da den effekt, der realiseres sivel ved elopvarmning, kaling og
ventilation, stort set altid er variabel enten p i grund af varierende belastninger i for eksempel kalebehov, opvarmningsbehov eller behov for luftfornyelse er der en udfordring i at opgare effekten s i godt som muligt.
I nedenstiende figur 20 vises forsag med afbrydelse af elopvarmningen. Den realiserede effektbesparelse
er sammenlignet med foregaende og efterfalgende dagn. Det ses af figuren, at der ikke er tale om numerisk
set samme starrelser selvom det kvalitativt ligger inden for samme effektramme. Det ses ogsi at bide for
elopvarmningen og for kalingens vedkommende er der tale om en kompenserende ekstra belastning, i timerne efter effekten genindkobles. Dette forhold er ogsi til stede ved ventilationsanlaeg, hvor der kares med
variabel luftomsaetning, og hvor opvarmning sivel som kaling bliver fremfart luftbiren. Derimod er virkningen ikke tilstede ved COV-anlaeggene, der jo karer med konstant luftomsaetning og dermed konstant effektoptag.
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Fig 20. Sammenligning af effektbesparelse forskellige dogn ved
afbrydelse af elopvarmning.
Da der ikke findes en eksakt opgarelsesmetode kunne et forslag vaere at opgare effketbesparelsen som
middelvaerder af det foregiende og efterfalgende dagn. I ovenstiende tilfaelde ville man f i en effektbes
parelse p i 0,5*(8+5,5)+0,5*(7+4,5)+0,5(5+4)+0,5*(4+3) kW, eller i alt 20,5 kW over de 4 timer forsaget
varede. P i lignende vis kunne der foretages en opgorelse over merforbruget i de 4 efterfalgende timer,
siledes at hele effektbalancen blev medtaget.
Med hensyn til de udfarte forsag med ventilationen gav dette ikke aniedning til klager, selv ikke med en va
righed p i 3 timers afbrydelse. En laering kunne vaere, at ved afbrydelse af kalingen skal ventilationen ogsi
afbrydes for ikke at indblaese med varm luft, da der i s i tilfaelde hurtigt sker forringelse af indeklimaet.
Facadebelysningen var oprindelig med i forsaget. Facadebelysningen er urstyret over aret, og da de forsag
der er udfart vaesentlig falder i tidsperioden 7 til 17,00 og altsi i timer med dagslys, har den ikke bidraget
naevnevaerdigt som realiserbar effekt.

7

Generelie forsogserfaringer

I dette afsnit beskrives de generelie forsagsresultater og erfaringer, der er opniet i de respektive ejen
domme samt af energiselskabet Dong Energy S&D.

7.1
Helleruphus
I Helleruphus var det nadvendigt at indbygge relativt mange malere for at daekke de faellesanlaeg som var
udvalgt til forsaget. Det betad, at der skulle et relativ tidskraevende arbejde til for at kortlaegge eltavlernes
forsyning af anlaeg, samt akonomiske vurderinger af, hvorledes milerne teknisk kunne indbygges uden for
store udgifter. Anlaegsteknisk blev det besluttet at opgradere kaleanlaeggene til at indgi i CTSstyringen,
hvilket gjorde det nemmere for driftspersonalet at f i overblik over, om anlaeggene var stoppet p i grund af
forsaget eller p i grund af andre driftshaendelser.
Der er udfart forsag med afbrydelse i 1,2 og 3 timer. Dog flest i med afbrydelser i 1 eller 2 timer. Specielt for
3timers afbrydelse vaeret udfart ved ekstreme forhold for eksempel p i en varm sommerdag med behov for
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megen kaling, s i vi kunne iagttage reaktionerne ved sidanne forhold. Udfarelse af forsagene har ikke givet
aniedning til registrerede klager fra lejerne af kontor- og butiksarealerne i Helleruphus.
I starten af forsaget fulgte vi naje afbrydelserne gennem de visninger af data fra bimilerne. Da Helleruphus
er forsynet med 2 hovedmilere til afregningsformal kunne det vaere interessant, at undersage om vi kunne
falge afbrydelserne p i disse i stedet for de 6 bimilere. Det viste sig, at med de forbrugsprofiler ejendommen
havde, kunne vi godt falge afbrydelserne ved at summere de 2 hovedmilere ved afbrydelse af samtlige anlaegs effekt.
Hvis kun et enkelt anlaeg afbrydes, kan det vaere vanskeligere ogsi at se resultatet p i hovedmileren. Generelt m i det anbefales, at der skal vaere tale om en effektafbrydelse i starrelsesorden ca.10% af det aktuelle
timeforbrug. Det betyder at i mange ejendomme ville man kunne spare opsaetning af bimilere, og najes med
en enkelt bimaler blandt andet til overfarelse af signal til CTS-anlaegget

7.2
Havneholmen Atrium
Formilet med at have en nyopfart ejendom med i forsagsprogrammet var at kunne inspirere bygherren til at
tilrettelaegge de tekniske installationer s i hensigtsmaessigt som muligt, saledes at de anlaeg, der er relevante
ved effektafbrydelse blev fornuftigt opdelt p i eltavler. Der blev derfor afholdt mader med bygherren, hvor installationernes tilrettelaegning blev draftet. Ejendommens udformning med 2 store kontorhuse gav en naturlig
opdeling af ventilationsanlaeg idet der blev valgt et faellesanlaeg pr kontorhus til fornyelse af luften i kontorerne. Derudover valgte bygherren at opfare et faelles kaleanlaeg med egen styring. Det betad, at vi kunne halvere installationen af antallet af Smart Read malere i forhold til den eksisterende og noget aeldre kontorejendom, Helleruphus.
P i projekteringsmader med bygherren var der stor fokus pa, om eventuelle projektaendringer grundet fleksibelt elforbrug ville fordyre byggeriet. Sidanne aendringer ville umiddelbart ikke blive udfart uden fornuftig
rentabilitet for bygherren.
Men hensyn til styringen af de tekniske anlaeg herunder ventilationsanlaeg og kaleanlaeg valgte bygherren en
central styring til ventilationsanlaeggene CTS-anlaeg, medens kaleanlaegget fik sin egen stand alone styring.
Det betad, at der skulle etableres signaloverfaring til sivel CTS-anlaegget som til koleanlaeggets styringscentral. Imidlertid ville leverandaren af kaleanlaegget ikke samarbejde om overfarelse af signalet uden at
fraskrive sig garantien af driften af kaleanlaegget. Dette kunne bygherren naturligvis ikke akseptere, hvorfor
der blev valgt en lasning, hvor vicevaerten manuelt stoppede for kaleanlaegget ved de planlagte 3 timers forsag. Det skal bemaerkes, at kaleanlaegget indirekte stopper, nir ventilationsanlaeggene stopper, da kalingen
bliver fremfart til brugerne via ventilationsanlaeggene.
Forsagene viste at ventilationsanlaeggene kunne afbrydes i op til 3 timer uden vaesentlige registrerede gener
fra brugerne under normale vejrligsforhold. For kaleanlaeggets vedkommende blev der heller ikke registreret
klager ved de udfarte forsag. Temperaturstigningen p i en varm sommerdag naermer sig dog til den kritiske
komforttemperatur pa 26 °C ved 3 timers afbrydelsen, s i det kan ikke udelukkes, at der vil komme klager for
eksempel ved en anden og starre personbelastning i kontorarealerne.
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7.3
Dong Energy S&D
Kortlaegning af eltavler med henblik p i lokalisering af ventilations- og kaleanlaeg var relativt nemt, da ejendommen er ny. Det betyder, at eltavlerne og vvs-anlaeggene er godt dokumenterede med tegninger og beskrivelser, siledes at forsyningen til aniaeggene hurtigt kan identificeres. I mange af tavlerne er der ligeledes
god plads til installation af Smart Read mileren. Da alle anlaeg styres gennem det centrale CTS-anlaeg betyder det, at der er trukket styrekabler med ud i tavlerne, s i det er nemt at overfare signal fra Smart Read malere til CTS-anlaegget. I alt blev det faelles kaleanlaeg, 2 ventilationsanlaeg, elvarmeopvarmningen i en midlertidig bygning samt facadebelysningen tilsluttet.
I sidanne nye ejendomme bar det derfor vaere relativt billigt at projektere og montere et system til afbrydelse
af vvs-anlaeg.
Som tidligere naevnt har der i visse af storrumskontorerne vaeret klaget over indeklimaet. Det betad, at driftspersonalet var skeptisk over for forsaget, idet de henviste til, at klagerne jo blev kanaliseret til dem. For at
lase dette problem, blev det aftalt, at den forsagsansvarlige skulle advisere alle berarte teamledere inden et
forsag blev udfart. Ligeledes blev det ogsi aftalt at alle klager direkte skulle adresseres til den forsagsansvarlige.
Erfaringerne fra forsaget viste, at der godt kunne afbrydes for ventilationen, men ikke for kalingen p i en
varm sommerdag. Specielt i de storrumskontorer, som er godt befolket stiger rumtemperaturen hurtigt og
luftkvaliteten fales forringet. Efter at have snakket med de berarte afdelinger mitte vi indstille forsagene med
afbrydelse af kalingen pa varme sommerdage.
Forsagene med afbrydelse af elvarmen har ikke givet aniedning til klager. Facadebelysningen gav ikke
noget naevnevaerdigt bidrag, da forsagene som ofte l i i den periode, hvor lysanlaegget var slukket.

7.4
Projekteringsvejledning
I labet af projektet er erfaringerne omkring lokalisering af vvs-anlaeg samt elforsyningen heraf gennem
diverse tavleanlaeg samlet i en projekteringsvejledning, som blev udarbejdet af ridgivende ingenior Balslev.
Projekteringsvejledingen, se bilag yy, beskriver de forhold, der skal tages stilling til, hvis en kontorejendom
ansker at stille sit effektforbrug til ridighed for markedet. Af emner, der er behandlet kan naevnes:
•
Projektering af anlaeg til realisering af fleksibelt elforbrug i kontorejendomme og butikscentre
• Anvendelse af CTS-anlaegget til realisering af fleksibelt elforbrug
•
Sikkerhedsmaessige aspekter i relation til lovgivning og reglementer
• Arbejdsmiljamaessige problemstillinger
Forhold omkring indendarsklima er relevante omrader at tage i betragtning i relation til gaeldende lovgivning
og regelsaet. Indendarsklima er generelt afhaengigt af to parametre - ventilation og kaling.
Ventilation. Ventilation kan opdeles i 2 kategorier proces og komfort.
1. Procesventilation, der anvendes til at opretholde specifikke krav til temperatur, luftfugtighed, luftkvalitet
mv. Det vil normalt ikke vaere muligt at stoppe anlaeg af denne type.
2. Komfortventilation, der anvendes til at forbedre indeklimaet hovedsageligt med hensyn til temperatur.
Om et ventilationsanlaeg kan afbrydes tilfaeldig for eksempel efter et prissignal skal vurderes efter de aktuelle
forhold. I en del kontorlokaler er der slet ikke ventilation.
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Kontorbygninger med store glasfacader er dog oftest ventilerede p i grund af store varmebelastninger fra sol
indfald. I denne type bygninger er det ikke altid muligt at ibne vinduerne, og s i er det ikke tilladt at stoppe
ventilationen. I bygningsreglementet, BR95 stilles krav til en friskluft tilfarelse enten mekanisk eller naturligt.
Kaling. Kaleanlaeg kan ogsi opdeles i kategorierne proces- og komfortkaling.
1. Proceskaling. Kaleanlaeg som anvendes til proces som for eksempel kaling af eleffekt i serverrum kan
ikke umiddelbart stoppes.
2. Komfortkaling. Kaleanlaeg til komfort, hvor indetemperaturen holdes nede i varme perioder kan stoppes,
hvis der kan accepteres en temperatur stigning. Arbejdstilsynet kan dog stille krav til, at der er etableret kaleanlaeg til komfort og at det anvendes for at holde temperaturen under 25 °C. Kaleanlaeg udfares med
buffertank, hvor kalingen 'akkumuleres' s i anlaegget starter og stopper et vist antal gange i timen. Hvis et
anlaeg stoppes umiddelbart for et naturligt opstart vil der ikke vaere meget kaleeffekt tilbage. Det er en god
ide at etablere en rigelig buffertank, hvis man overvejer at afbryde kaleanlaegget.
For bide ventilations- og kaleanlaeg gaelder at komfort- og procesdelen oftest kares pa samme anlaeg. Dette
skal kontrolleres i de enkelte tilfaelde.

7.4.1
Eksempler pa arbejdsmiljomaessige problemstillinger.
I forbindelse med implementering af fleksible afbrydelser i kontorhuse, skal arbejdsmiljamaessige problemstillinger vurderes. Det gaelder:
1. Lovmaessige krav fra myndigheder
2. Komfortkrav
3. Tryghedsskabende foranstaltninger
4. Sikringsinstallationer (f.eks. vandal/indbrudssikring)
Lovmaessige krav til bryggeriet og brugen heraf. I forbindelse med brugen af kontorbyggerier er der en raekke lovmaessige krav udstedt af myndigheder der skal efterleves.
Kontorbelysning. Belysningsstandarden DS700 for belysningsniveauer skal efterleves. Det vil derfor ikke
vaere hensigtsmaessigt at anvende ind-/udkoblinger af belysningsanlaeg.
Ventilation og k0leanlaeg. Der forligger ikke lovmaessige krav til ventilationsanlaeg og kaleanlaeg. Arbejdstilsynet kan dog stille krav hertil, hvis der er etableret kaleanlaeg til komfortventilation i byggeriet. Der er derfor vigtigt at vaere opmaerksom p i arbejdstilsynet retningslinjer inden en overvejelse af ind-/udkoblinger af
ventilations- og kaleanlaeg gares.
Brandventilation. I forbindelse med overvejelser omkring ind-/udkoblinger af et ventilationsanlaeg skal man
vaere opmaerksom p i om dele af ventilationsanlaegget anvendes i forbindelse brandanlaegget som brandventilation.
Andre omrader med ventilation og kaleanlseg. Man skal naturligvis overveje det komplette ventilations- og
koleanlaegs funktionaliteten i en kontorbygning. Der vil vaere lokaliteter, hvor der skal overvejes om ind-/udkobling vil vaere hensigtsmaessig. Eksempelvis vil der vaere lokaliteter som:
1. EDB-serverrum
2. EDB-rum
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3. Printer/faxrum
4. El-tavlerum
5. Teknikrum

7.4.2
Problemstillinger vedrorende komfort.
I forbindelse med implementering af interaktive milere for ind-/udkobling af anlaeg er det vigtigt at vaere
opmaerksom p i , at brugerne skal vaere bekendt med muligheden for ind-/udkobling af anlaeg samt hvilke
anlaeg der kan blive udkoblet i en tid. Specielt omkring ventilation og kaleanlaeg kan information om status
vaere vigtig, siledes at brugerne ikke selvbestaltet begynder at gare tiltag for at kompensere for en udkobling og dermed skaber en forvaerring af forholdene. Dette kunne eksempelvis vaere at stille p i falere og
regulatorer eller ibner og lukker vinduer i bygningen. Med udgangspunkt i ovenstiende bar man prave at
imadekomme brugerne, siledes at der er forstielse for, at der over en tid miske vil kunne registreres en
aendring af komforten. Det er derfor vigtigt at brugerne har en kontaktperson, som kender til anlaegsstatus,
og kan orientere om komforten her og nu, samt fortaelle hvornir man vender tilbage til normale driftsforhold.
Tryghedsskabende foranstaltninger. Mange andre omrider kunne styres via en interaktiv miler som f.eks.
facadebelysninger. Facadebelysning kan have to funktioner, nemlig belysning af bygning/reklamebelysning
og give brugerne en falelse af tryghed fordi et opiyst omride giver bedre overblik. Hvis man ansker mulighed
for ind-/udkoble i andre anlaeg end dem i selve bygningen bar man gennemga hvert enkelt anlaeg, og danne
sig en vurdering af mulighederne set i lyset af hvor bygningen er placeret, og hvordan udenomsarealernes
beskaffenhed er.
Vandal/indbrudssikring. I forbindelse med udvendig belysning - som naevnt ovenfor - m i det vurderes om
udendarsbelysningen har en forebyggende effekt i forhold til indbrudssikring og vandalisme. Det bar derfor
overvejes om det vil vaere hensigtsmaessigt at lave ind-/udkobling af belysning p i faellesarealer sasom adgangsveje, P-pladsomrider og udenomsarealer.

7.5
DONG Energy S&D
For DONG Energy er der indhastet en del erfaringer vedrarende opbygning og drift af et system til at hindtere fleksibelt elforbrug. Da pilotsystemet er opbygget som et tillaeg til det generelie koncept for Smart Read/Smart Alarm systemet, har nogle af de vaesentlige databaser som database til hjemtagelse og hindtering af
data vaeret givet. Det, der er nyudviklet i forbindelse med demoprojektet har vaeret afgraenset til udvikling af
specifikke databaser som kundedatabase, anlaegsdatabase, og kommunikationsdatabase. Det udviklede
programmel - pilotsoftwaren - understatter elementaere rutiner til at hindtere disse databaser herunder
afbrydelse af anlaeg samt forudsaetninger herfor. Der er siledes ikke gjort tiltag til at gare det kundevenligt,
hvilket ville kraeve en noget starre indsats end akonomien i projektet tillader.
Erfaringer med udviklingsarbejdet viser at der skal bruges megen tid p i test af systemet inden det saettes i
drift. Hver gang der foretages aendringer i softwaren affader det en raekke tests, siledes at vi er sikre p i at
kunderne ikke bliver generet af de aendringer der bliver udfart. Disse tests kan relatere sig sivel til programmel for kommunikationen med kunderne som til kommunikationen med aniaeggene.
I driftsfasen har systemet vist stor stabilitet og pilidelighed. De problemer, der er opstaet i driftsfasen har oftest relateret sig til, at vi ikke kunne komme i kontakt med milerne for eksempel, hvis de uforvarende har
vaeret afbrudt af anlaegsejeme eller, hvis der har vaeret tekniske problemer med milerne. Sidanne proble-
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mer kan vaere tidskrasvende at lose specielt hvis anlaagsejerne aendre i software eller styringer i deres CTSanlaeg uden at energiselskabet er orienteret. Det betyder i nogle tilfaelde at signaloverforingen til CTS-anlaegget skal genetableres med gener og omkostninger for savel anlaegsejer som for energiselskabet.
Hvis man forestiller sig systemet til handtering af fleksibelt elforbrug bliver skaleret til generel handtering af
kundeanlaeg med tusindvis anlaeg i databasen vil det give et ret s i stort arbejde at vedligeholde, hvorfor der
ma paregnes opbygning af en selvstaendig driftsorganisation med it medarbejdere til at drifte anlaegsdatabaser, og til udvikling og opdatering af softwaren. Derudover vil der skulle allokeres ressourcer til kommunikation med kunderne og til losning af intallationstekniske problemer. Endelig ma der paregnes ressourcer til
handtering af afregning af kunder herunder balanceafregningen.
Det bor overvejes (analyseres), hvad det vil betyde for elselskabets renomme (branding), hvis kundernes
anlaag afbrydes og ikke startes selv i situationer, hvorfejlen ligger hos kunderne. Det kan give anledning til
mange misforstaelser. Kunden vil opfatte, at elselskabet har stoppet anlaegget via prissignal eller effektafbrydelse. Elselskabet paviser fejl i kundeanlaegget, og henforer til at det er kundens problem. Sadanne
konflikter vil i laengden fore til darlige kunderelationer for elselskabet og bor medtages i en samlet vurdering
af fleksibelt elforbrug.

8

0konomiske forhold

De 3 afholdte forsag giver ikke grundlag nok for til en egentlig okonomisk kvantitav analyse af privatokonomi selskabs- og samfundsokonomi. Der gives derfor i dette afsnit en mere generel oversigt over de okonomiske forhold, der indgar ved vurderingen af rentabiliteten ved implementering af fleksible elforbrugslosninger. 0konomioverslagene er af dels af kvalitativ karakter, men baseret pa de faktiske omkostninger, der
har vaaret afholdt af pagaeldende fors0gsejendomme og dels vurderet i forhold til, hvad man kan forvente
ved at rationalisere arbejdsgangene, det vil sige, hvor der forudsasttes anvendelse af en enkelt bimaler udover den eksisterende afregningsmaler som allerede forudsaettes fjernaflaest.

8.1 Omkostninger pa forsogsejendomme
Omkostningerne til etablering af afbrydelighed varierer meget fra ejendom til ejendom. Omkostningerne i den
noget aeldre ejendom Helleruphus er markant hojere i forhold til nyopforte ejendomme. Det skyldes at der
skal etableres nye tavler til bimalerne, da der ikke var plads i de eksisterende tavler. Yderligere er der omkostninger forbundet med opgradering af CTS-systemet og til fremforing af styrekabler til Smart Read malerne. Ejeren af ejendomme valgte at afholde supplerende udgifter til opgradering af CTS-anlaegget, saledes
at ogsa koleanlasgget blev medtaget i CTS-styringen.
I nedenstaende tabel er angivet en oversigt over omkostningerne og den effekt, der er realiseret ved forsoget.
Antal
Helleruphus
Havneholmen Atrium
DONG Energys ejendom

malere
stk
6
3
5

Afbrydelig

Opsaatning

Etablering

effekt
kW
100
140
100

af malere
kr
40.000
4.500
7.500

CTS-signal
kr
68.000
5.000
2.000

Fig 21. Oversigt over omkostninger og realiseret fleksibel effekt.
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Erfaringer fra forsoget viste, at det er ikke i alle tilfaelde er nodvendigt at etablere mere end en enkelt bimaler. For eksempel kunne man i tilfaeldet Helleruphus have valgt at installere en enkelt maler til maling af forbruget pa et koleanlaeg, og samtidig bruge denne til overforelse af signal til CTS-systemet. Dette suppleret
med anvendelse af de eksisterende afregningsmalere ville have reduceret forsogsomkostningerne betydeligt. I andre tilfaelde kan man maske nojes med en enkelt bimaler blandt andet til signaloverf0hng.
For sa vidt den afbrydelige effekt udgar ca. 10% af den aktuelle timeeffekt, der afbrydes, vil det vaere muligt
at reducere antallet af bimalere til et minimum. Elselskabet vil da kunne bruge hovedmalerne (afregningsmalerne) til at eftervise den realiserede effekt. Det skal dog understreges at grasnsen pa 10% ikke er fast,
men bor fastsaettes ud fra en naermere udredning og maske flere forsog, hvor alene hovedmaler og 1-2 bimalere indgar.

8.2 O m k o s t n i n g e r for elselskabet
De omkostninger, der ma paregnes at skulle afholdes af elselskaber, der vil tilbyde produkter inden for fleksibelt elforbrug, kan opdeles i engangsomkostningert.il udvikling af en infrastruktur, der kan handtere afbrydelse af anlaeg, samt omkostninger til daglig drift og vedligeholdelse af systemet. Det forudsaettes at en interaktiv maler med kommunikationsmodul er tilgaengelig pa markedet.
Udviklingsomkostninger er omkostninger til opbygning af de nodvendige databasertil handtering af anlaeg
og til kommunikation med anlaeg og anlaegsejere. Udviklingsomkostninger skal selvfolgelig ses i relation til
det malerkoncept som et elselskab vaelger, herunder hvor meget software, der kan bruges eller genbruges i
forhold til konceptet.
Driftsomkostninger som elselskabet ma paregne omfatter udgifter til vedligeholdelse af software, vurdering af
kundeanlaeg herunder valg af installationsform, tests af malere og kommunikation med anlaegsejere, handtering af kundeforhold, samt omkostninger til sms-kommunikation.
Det er ikke muligt inden for naervaerende projekt at udfore en endelig kvantificering ovenstaende poster, men
et bud pa 2-3 mandar ma der paregnes som minimum i en opstartfase, samt en investering i software pa mere end kr 1 mio. Omkostningerne i driftsfasen vil vaere afhaengig af antallet af anlaeg, der tilknyttes et marked
for fleksibelt elforbrug, men minimum 1-2 mandar ma paregnes.

8.3
Eksempel pa o k o n o m i b e r e g n i n g
Inspireret af forsoget blev der udfort okonomiske beregninger over gevinsten vedrorende flytning af forbruget fra dyreste time til billigste time hver dag aret rundt. Ligeledes er der udfort beregninger over, hvad en
radighedsbetaling ville indbringe, hvis den afbrydelige effekt blev stillet til radighed for regulerkraft-markedet.
Beregninger blev udfort med prisprofiler i perioden 1. jan. 2008 til 31.12. 2008, se bilag p16. Beregningerne
er udfort med de typiske effekter, der ville kunne realiseres inden for det betragtede segment af bygninger,
men her altsa forudsat aktiveret 1 gang pr dogn i modsaetning til forsoget, hvor de deltagende ejendomme
var lovet maksimalt 30 udkoblinger pr ar. Pa omkostningssiden er medtaget de typiske omkostninger for opsaatning og administration af en enkelt bimaler, men ingen ekstraomkostninger til ombygning af tavler og
lignende.
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Flytning af elforbrug, kr
Radghedsbetaling, kr
Omkostninger pr bimaler, kr

Flexeffekt
40 kW
4.626
7.784

Flexeffekt
100 kW
11.565
19.460

Flexeffekt
200 kW
23.130
38.920

8.040

8.040

8.040

Fig. 22. Indtaegt og omkostninger ved forskellige storrelser pa flexeffekt, baseret pa okonomiforhold i 2008.
Det ses, at med gaeldende markedspriser for 2008, vil der forst med en flexeffekt storre end 40 kW vaere
balance mellem indtaegter og udgifter hvad radighedsbetalingen angar, men uden noget indregnet daekningsbidrag.
For de ejendomme, der har medvirket i forsoget er den nyopforte ejendom Havneholmen Atrium den
ejendom, hvor omkostningerne har vasret lavest. Vi har derfor udfort en okonomiberegning, hvor vi
yderligere har taget hensyn til at flexeffekten for koleanlaegget ikke er tilgaengelig hele aret, men jo kun i
sommerperioden.

Flytning af elforbrug, kr
Radghedsbetaling, kr

Flexeffekt
Ventilation
40 kW
4.626
7.784

Flexeffekt
Koling
100 kW
5.108
5.127

1 alt
Vent+ koling
40+100 kW
9.734
12.911

Omkostninger pr bimaler, kr

8.040

Fig. 23. 0konomiforhold forflexeffektfor ventilation og koling i Havneholmen Atrium.
Det ses, at der i denne beregning vil vaere et overskud pa ca. 5.000 kr., der netop kan daekke omkostningerne til etablering CTS-forbindelsen.
Taanker vi os at brugerne i Havneholmen Atrium vil kunne leve med den forringelse i arbejdsmiljoet som en
afbrydelse pa eksempelvis den dyreste time hver dag ville give, vil den okonomiske gevinst ved afbrydelse i
220 arbejdsdage pr ar vaere pa 6.332 kr/ar for ventilationsanlaeggets vedkommende. Dertil kommen en elbesparelse pa 8.800 kWh/ar og en afledt C0 2 besparelse pa 4,4 tons/ar.
I ejendomme med flere bimalere, og hvor der skal udfores saerskilt tavleopbygning bliver okonomien forringet vaesentligt i forhold til ovenstaende. Eksemplet viser, at der ikke er okonomisk raderum til mange
ekstraomkostninger som radgivningstimer, ombygning af installationer og systemafprovning.

9

Branchespecifikke potentialer for fleksibelt elforbrug

I dette afsnit redegores for de tekniske potentialer, der er for afbrydelig el i form af anlaeg og apparater inden for storre handels- og kontorejendomme og offentlige institutioner. De udfores en opgorelse af effekter,
der kunne taenkes at vaere relevante i forbindelse med at indga aftaler pa spotmarkedet og regulerkraftmarkedet.
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9.1
Metodebeskrivelse
Der findes ingen offentlig tilgaengelig opgorelser over sammenhaeng mellem en bygnings installeret effekt,
dens driftsprofil for elforbrug og arealstorrelse. For at finde frem til et potentiale for fleksibelt elforbrug m i der
derfor foretages en sammenstykning af oplysninger fra flere forskellige kilder. Fra Energimaerkningsordningen og elo-sekretariater haves en vis sammenhaeng mellem bygningers arealer og nogletal for energiforbrug. Fra elselskabernes og DONGs praktiske energiradgivning findes kortlaegning af elforbrug inden for
forskellige bygningsanvendelser. Endelig kan der fra Danmarks Statistik hentes oplysninger over bygningsarealer baseret pa BBR-registeret. Ud fra oplysninger fra ovenstaende kilder samt DONGs praktiske kendskab til forskellige kategorier af bygninger, deres driftsprofil og elforbrug, kan der i det opsaettes nogle
forudsaetninger og beregnes potentialer for afbrydelig el.

9.2
Potentialeopgorelse
For en typisk kontorejendom pa 10.000 m2 udgor det gennemsnitlige elforbrug ca. 50 kWh/m2 pr ar.
ELO-opgorelse 2005, ref. /10 /. Elforbruget kan typisk fordeles pa nedenstaende anvendelser. Det skal bemaerkes, at der her er tale om en "gennemsnitsejendom" og at der er store variationer bygningerne imellem
afhaengig af, hvad bygningen bruges til, og hvornar den er opfort. For eksempel vil der i nyere bygninger ofte
vaere installeret storre effekter til koling og ventilation end hvad der er angivet i nedenstaende opgorelse.
Fordeling
Belysning
Ventilation
Pumpning
Kol
IT/Servere
Andet

kW

eta

timer

kWh/ar

%-deling

100
40
10
80
20
10

80%
75%
50%
30%
50%
60%

2200
4000
8760
3000
8760
1000

176.000
120.000
43.800
72.000
87.600
6.000

35
24
9
14
17
1

505.400

100

260

Fig. 24. Elforbrug og fordeling heraf pa energitjenester pa en kontorejendom pa 10.000m2.

9.2.1
Realiserbare potentialer
Det er tidligere omtalt, at de effekter, der vil vaere relevante ved aktivering af afbrydelighed vil fortrinsvis vaere inden for koling og ventilation, hvoraf ventilation er tilgaengelig hele aret, hvorimod kolingen selvsagt kun
vil vaere aktuel i sommerperioden, de det kun er komfortkoling der kan afbrydes, idet it-servere er afhaengige
af koling hele aret. Belysning for eksempel i form for dekorationsbelysning har tidligere vaeret angivet som et
potentiale, men kundernes modvilje mod at slukke for denne har fort til at vi ikke laengere anser den for at
vaere relevant. For pumpers vedkommende kan der vaere tale om at stoppe de pumper, der distribuerer koleeffekten, samt de pumper der tilknyttet ventilationsfladerne pa de ventilationsanlaeg, der indgar som afbrydelige. I praksis vil der dog vaere tale om, at der ofte skal aendres i de tekniske installationer for at fa pumperne til at stoppe samtidig med at ventilationsanlaeg og kolemaskiner stoppes, hvilket anses for en dyr foranstaltning i forhold til den fordel, der matte vaere. Vi vil heller ikke medtage elopvarmning i potentialopgorelsen, da der kun i mindre omfang findes elopvarmede erhvervsarealer pa grund af den hoje rumvarmeafgift.
I nedenstaende tabel er vist de nominelle effekter, der er installeret til ventilation og koling, samt de effekter,
der er realiseret i forsoget. Det ses, at de realiserede effekter altid er mindre end de installerede effekter, da
anlaeggene jo er styret efter behov. Ved potentialopgorelse tages udgangspunkt i de realiserede effekter, da
disse udtrykker det faktiske effektoptag.
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Ventilation
Nominel
W/m2
5,5
4,9
5,0

Havneholmen atrium
Helleruphus
DONG Energy, S&D

Ventilation
Real
W7m2
2,3
3,4
3,8

Koling
Nominel
W/m2
9,4
18,2
8,7

Koling
Real
W/m2
6,3
3,6
3,5

Fig. 25. Oversigt og nominelle og realiserede effekter til brug ved potentialopgorelse.
Bemaerk, at koleanlaegget i Helleruphus med en nominel effekt pa 18,2 W/m2 er inklusiv 100% reservekapacitet. Fra Danmarks Statistik har vi faet en opgorelse over arealer fordelt pa ejendomsstorrelse indenfor
erhverv og offentlige myndigheder.
Danmarks Statistik
A/S, anpart el. andet selskab
Offentlige myndigheder

5.000-10.000 m2

13.959.089
6.129.067

over 10.000 m2
15.447.989
5.050.705

Fig. 26. Arealfordeling inder for kontor og handel samt offentlige myndigheder ifolge Danmarks Sttistik.
Da nyere ejendomme opfort med store glaspartier er forsynet med megen koling er der foretaget en opdeling af arealet (skonnet) i nyere og aeldre bygninger, hvor nyere bygninger er fra af 1995 og fremefter. Samtidig er anfort de nominelle effekter (afrundet) til beregning af det tekniske potentiale. Denne agregering er
sammenlignet med en beregning, hvor der ikke tages hensyn til forskellen i installeret effekt i nyere og aeldre
bygninger, men regnes med samme effekttal (midlet). Samme beregninger anfort for de mindre bygninger i
intervallet 5.000m2 til 10.000m2

Ejendomme Storre end 10.000m2

Koling
Ventilation

/Eld i■e
Nye
Ikke
bygninger bygn inger Agregeret Agregeret
W/m2
8
10
g
4
W/m2
3
5,5

Erhverv
Offentlig
Erhverv
Offentlig

%
%
m2
m2

Erhverv, koling
Offentlig, koling
Koling, ialt
Erhverv, ventilation
Offentlig, ventilation
Ventilation, ialt

75%
85%
11.585.992
4.293.099

25%
15%
3.861.997
757.606

100%
100%
15.447.989
5.050.705

MW
MW
MW

93
34
127

39
8
46

173

139
45
184

MW
MW
MW

35
13
48

21
4
25

73

62
20
82

Fig. 27. Opgorelse over det tekniske potentiale for afbrydelighed i storre kontorbygninger
samt offentlige ejendomme.
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For de mellemstore bygningers vedkommende er den nominelle effekt yderligere reduceret, idet der dels kan
vaere tale om at flere bygninger har hybrid eller naturlig ventilation samt at den installerede koleeffekt tilsvarende ogsa bliver noget mindre.

Ejendomme pa 5.000- 10.000m2

Koling
Ventilation

/Eld re
Nye
Ikke
bygninger bygninger Agregeret Agregeret
W/m2
10
7,5
5
W/m2
5
3,5
2,5

Erhverv
Offentlig
Erhverv
Offentlig

%
%
m2
m2

Erhverv, koling
Offentlig, koling
Koling, ialt
Erhverv, ventilation
Offentlig, ventilation
Ventilation, ialt

75%
85%
10.469.317
5.209.707

25%
15%
3.489.772
919.360

100%
100%
13.959.089
6.129.067

MW
MW
MW

52
26
78

35
9
44

122

105
46
151

MW
MW
MW

26
13
39

17
5
22

61

49
21
70

Fig. 28. Opgorelse over det tekniske potentiale for afbrydelighed mellemstore
kontorbygninger samt offentlige ejendomme.

De nominelle potentialeopgorelser fra ovenstaende figurer kan sammenstilles i nedenstaende figur 29. Her
er taget udgangspunkt i det "Ikke aggregerede" potentiale, da der her er ikke er gjort forudsaetninger om opdeling af areal pa nyere og aeldre ejendomme. Som tidligere anfort er det realiserede effektoptag noget
mindre end det nominelle effektoptag, da anlaeg som regel ikke korer maksimal effekt hele tiden, men kun i
de dimensionerende tilstande (fa driftstimer pr ar). I de udforte forsog ligger det realiserede effektoptag pa
62% af den nominelle effekt for ventilationsanlaeggenes vedkommende, og pa 49% for kolingens vedkommende. Dette giver et realiserbart potentiale pa 167 MW koling (sommerperioden) og pa 91 MW pa ventilationsanlaeggene (hele aret) forudsat at anlaeggene er driftbare.

Koling, ialt
Ventilation, ialt
Potentialopgorelse, i alt

Mellem
Over
Teknisk
Realiserbart
5-10.000m2 10.000m2 potentiale
potentiale
MW
184
151
335
167
MW
82
70
152
91
MW
266
221
487
259

Fig 29. Opgorelse af realiserbare effekter for mellemstore og store kontorejendomme samt offentlige bygninger.

Konklusionen er, at der inde for segmentet med handels- og kontorejendomme og offentlige bygninger er der
et potentiale, der varierer fra 91 MW (hele aret) til 259 MW (sommer). Dette er potentiale er som udgangspunkt tilgaengelig for afbrydelighed. Potentiale kan generelt realiseres gennem deltagelse i elspotmarkedet
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eller aktiveres pa regulerkraftmarkedet inden for en varslingsperiode pa 15 min. og med en maksimal varighed pa 1 til 2 timers afbrydelse.
Forsoget har dog ogsa vist, at der teknisk set kan afbrydes inden for fa minutters varsling, selvom de fleste
kunder gerne vil have et laengere forvarsel. Sa ovenstaende potentiale vi ogsa kunne indga som en reserveeffekt.
Ser vi pa okonomien ved realisering af potentialet jf. okonomiafsnittet, vil der med markedspriser som var
gaeldende inden for spotmarkedet og regulerkraftmarkedet i 2008, kun vaere tale om at nyere ejendomme
storre end 10.000 m2 ville vaere interessante. Det okonomiske potentiale er derfor maske kun 1/6 af det
ovenfor anforte teknisk/praktiske potentiale med den nuvaerende prisstruktur (2008), se estimat i fig. 31.

Koling, ialt
Ventilation, ialt
Potentialopgorelse, i alt

MW
MW
MW

Teknisk
potentiale

0konomisk
Potentiale

fra fig. 27

50%/60%

46
25
71

23
15
38

Fig. 31. Estimat af et muligt okonomisk potentiale for nye bygninger over 10.000 m2 og priser som 2008.

10 Formidling
Der er lobende udfort formidling vedrorende projektet gennem etablering af projektets egen hjemmeside
www.flexel.dk. Pa denne hjemmeside har man lobende kunne folge med i hviike problemer med software,
malere og kommunikation og brugere der undervejs har vaeret. Derudover er vaesentlige forsogsfiler med
delresultater fra forsoget uploaded pa sitet.

@ Projefctorganisation
9 Foreegsdellagere
8 UttftKte foreeg
@ Pnselastisk el
9 Smart Read
STuteplan
fUsponsorer
Simla
S Download!

Being

Hi Havneholmen Atrium
KeUeruphus
DONG Enemy SAD
test/ftwseg i apr-majJUIU 2009

I Om forsoget
Dong Energy udfsrer fors&g med pnselastisk elforbrug i udvakjte kon[or-og butiksejendomme
Dette betyder at i timer med ekstraordina&re heje elpnser udkobles fssllesanlaeg som
ventilations a nlaeg og keleanlaeg Derudover kan der komme afbrydelser pa foranledning af
elsystemoperataren Energinet dk i forbindelse med regulenng af elsystemet
Afbryrielsen er af 1- 2 timers vanghed I fors eg s period en vil der samlet set maksimalt vaere
tale om ca 30 dage om aret med afbrydelser AJbtydelsen forekommer hyppigst i
fbrmiddagstimer og i de sene eftermiddagstimer og det tilstraebes at det er uden generfor
kunderne
I Forsaget med pnselastisk elforbiug udferes for at undersage kundernes mulighederfor at eve
, indffydelse pa pnssaelning af el Herunder at undersoge om faeilesanlaeg som ventilations- og
keleanlaeg kan tjene som reserve- og regu I eringseffekt til gavn for et mere miljerigtigt og
akonomisk effektrvt elsystem
Gennem dellagelse i forsoget medvirker kunderne saledes til at undersege
• Om der via de faslles-anlasg (kaling ventilation elvarme og dekorationsbefysnmg) kan
reahseres vaesentlige elforbrug (kW) som reserveeffekt og regulenngseffekt i butiks- og
kantnreip.nrinmmp

Fig. 32. Projektet er lobende blevet formidlet pa websitet www.flexel.dk.
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Der har derudover vaeret formidlet ved en konference, samt vaeret formidlet til den eksterne folgegruppe.
Internt i DONG Energy har der vaeret formidlet til styregruppe samt til VPP-gruppe (Projektgruppe for Virtuel
Power Plant).

11 Konklusion
Fremkomsten af interaktive malere som Smart Read med kommunikationsmodul har muliggjort, at elforbrug
hos forskellige kundesegmenter kan aktiveres pa en ny made til fordel for kunden, elselskabet og systemansvaret. I dette demonstrationsprojekt har kundesegmentet bestaet af storre handels og kontorejendomme.
Det er gennem projektet blevet demonstreret:
• At det er muligt at afbryde for udvalgte kundeanlaeg som ventilation, koleanlaeg og elopvarmning i 12 timer uden at kunden at har folt sig generet. Afbrydelser herudover kan fore til gener i ekstreme
belastningstilfaelde som en hed sommerdag eller kold vinterdag.
•

At kunden skal tages med pa rad i planlaegningsfasen, samt at det gaelder om at formidle bredt i
deltagende organisation, sa alle involverede brugere/lejere er bevidst om, at der kan forekomme
afbrydelse af kortere varighed inde for energitjenester som ventilation og koling.

•

At kunden skal adviseres ved enhver aktuel afbrydelse og genindkobling af anlaeg, saledes kunden
er klar over, at det ikke er interne fejl pa anlaegget, der har forarsaget afbrydelsen.

•

At det er teknisk muligt at opbygge og administrere databaser over kundeanlaeg, der lobende og
automatisk aktiverer fleksibelt elforbrug enten som folge af prisaftaler pa spotmarkedet med afbrydelse ved maksimal spotpris eller som folge af at systemansvaret er i ubalance, og onsker at
udkoble effekt.

•

At det teknisk/praktiske potentiale indenfor demonstrationsprojektets kundesegment hovedsagelig
bestar af ventilations- og koleanlaeg, og varierer fra 91 MW til 259 MW afhaengig af tid pa aret. Det
okonomiske rentable potentiale er meget mindre (faktor 6), da det kun vil vaere okonomisk rentabelt
for anlaeg med en effekt pa 40 kW og derover at deltage svarende til nyere ejendomme med
etagemeter pa mere end 10.000 m2.

•

At potentialet ville kunne indga som regulerkraft og reserveeffekt.

•

At det er betydeligt billigere for nyere ejendomme at indga i markedet for fleksibelt elforbrug i forhold
til aeldre ejendomme, da disse ofte har veltilrettelagte elinstallationer og en fornuftig opdeling af de
tekniske anlaeg.

•

At ejendomme, der stiller en effektafbrydelse pa ca. 10% af total timebelastning til radighed ville
kunne klare sig med en enkelt kontrolbimaler for eksempel pa det anlaeg med storste effektbidrag.

•

At det kraever betydelige ressourcer for et elselskab at opbygge et apparat til at kunne tilbyde kunder
produkter inden for spot- og regulerkraftmarkedet.
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•

At kundeforhold kan blive sat over styr, hvis der er tekniske svigt ved handtering af fleksibelt
elforbrug.

Sammenfattende kan det konkluderes, at det er teknisk muligt at handtere og aktivere et potentiale for fleksibelt elforbrug inden for segmentet af storre kontorejendomme og offentlige bygninger, og at de praktiske
forsog har vist, at det er noget dyrere at realisere fleksibilitet i elforbruget for aeldre ejendomme end for en
nyopfort ejendom.
0konomien i fleksibelt elforbrug inden for kontorejendomme er for naervaerende (priser som i 2008) ikke sa
attraktiv, hverken for kunden eller elselskabet set i relation til de nodvendige investeringer, der skal foretages bade hos kunden og af elselskabet til opbygning af en infrastruktur, der kan handtere fleksibelt elforbrug. Det skal ogsa fremhasves, at der kan vaere relativt meget arbejde forbundet ved at handtere en masse
sma anlaeg i forhold til storre effekter pa eksempelvis 500 kW og derover.
Der er derfor de mere attraktive anlaeg inden for de industrielle kundesegmenter med anlaeg som nodstromsanlaeg, koleanlaeg i frysehuse og lignende, som rummer potentialer i en storrelse, der bor vaere murbraekker
ved opbygning af en infrastruktur til handtering af fleksibelt elforbrug, saledes at det med tiden bliver marginalt billigere ogsa at handtere mindre effekter, som de, der rummes i kontorejendommene.
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13 Bilag. Model for okonomiberegning
Case:

Flyt forbrug

Forudsaetninger
Effekt

100 kW

Timer i dognet
Dage om ugen
Radighed

8
5
23,81 %

Prisdata for spot og dagsauktion er hentet for perioden:
01-01-2008
31-12-2008

Mulighed 1:
Gevinst

Flyt forbrug fra dyreste time til billigste hver dag:
11.565,12 DKK
*Der er medtaget weekends

*Regulerkraftmarked, det forudsaattes at den indkomne energibetaling er tilstraekkelig til at daskke,
omkostning til merforbrug og balance i andre timer.

in

Mulighed 2.2:

Tilbyd opregulering pa den daglige auktion til regulering. (hverdagsintervallet 8.16)
134 timer med 0
2224 timer med 98,91 DKK/MW (gns. effektkob godt 73 MW).
8760 Timer pa et ar
2086 Radighedstimer pa hverdage i timerne 8-16
19.460 DKK i arlig radighedsbetaling ved daglig auktion

Omkostninger der skal daekkes: Der er ikke lavet ny vurdering eller fremskrivning af disse
Drift

Opsaetning og vedligehold af udstyr
220 DKK/md for en bimaler
2640 DKK/ar

Administration

Opgorelse og fakturering
450 DKK pr stk, ved anvendelse af 0,75 time adm. tid af 600 DKK/Time
5400 DKK pr. ar ved manedlig afregning

Styring

System til modtagelse og vidresendelse af reguleringssignal. Overvagning og
handtering af driftsforstyrelser.
Umuligt at gore op pr kunde.

Samlet minimum
Diverse:

8040 DKK/ar
Udvikling af kommunikationsprocesser.
Opbygning/Tilpasning af IT-systemer.
Kontraktforhandling

Markedsmaessig effekt, hvis udbuddet af regulerkraft stiger betragteligt?
Forventes der oget behov for regulerkraft i fremtiden?
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