
Værdiskabelse med fleksibilitet 

- fra en aggregator

Radius Elnet A/S har i samarbejde med True Energy gennemført et 

udvikling- og demonstrationsprojekt om fleksibilitet fra en aggregator.

Projektet belyser, hvordan fleksibilitetsbehov for elnettet kan specificeres 

og nyttiggøres og hvordan en serviceleverandør som True Energy kan 

levere den fleksibilitet, som efterspørges af elnetselskabet.

Resultater og erfaringer præsenteres hos Radius Elnet.

På gensyn
Jens Fossar Madsen
Direktør for Cerius & Radius

Hvor:

28. marts 2022 kl. 13.00 - 16.00

Teknikerbyen 25, 2830 Virum

Program

Se næste side

Deltagere

Åbent arrangementet.

Del gerne invitation i din 

organisation og med 

samarbejdspartnere

Personlig tilmelding

Senest torsdag den 24. marts 

på mail til Christina Dall 

(CECHD@RADIUSELNET.DK) 

mailto:CECHD@RADIUSELNET.DK


Fleksibilitet fra elbiler via en aggregator

til erstatning for net reserve

Den grønne omstilling er nu for alvor ved at komme op i gear med 

øget fart på elektrificering og mere decentral VE produktion, hvilket 

stiller stadig større krav til elnetselskaberne. Ambitionen er uforandret: 

at sikre grøn omstilling til tiden, til lavest mulige pris, afvejet mod 

hensyn til høj service og kvalitet. Kunderne skal have flere 

valgmuligheder, som kan sikre at elnettet udbygges og udnyttes i tråd 

kundernes præferencer. Fleksibilitet er et nøgleord i den forbindelse.

Radius arbejder løbende for at skabe værdi på fleksibilitet gennem 

udviklingen af vilkår og tariffer og via introduktion af nye produkter. 

Det næste udviklingstrin handler om markedsbaseret anskaffelse af 

fleksibilitet.

For at bane vejen for denne udvikling har Radius i samarbejde med 

True Energy gennemført udvikling- og demonstrationsforsøget

”Fleksibilitet fra elbiler via en aggregator til erstatning for net reserve”

Forsøget har belyst hvordan fleksibilitetsbehov for elnettet kan 

specificeres og nyttiggøres samt testet hvordan en serviceleverandør 

som True Energy kan levere fleksibiliteten. Formålet var at få konkret 

viden om fleksibiliteten – Er den forudsigelig? tilgængelig? pålidelig? 

Og er den værdiskabende?

Program for seminaret

13.00 Velkomst 

Jens Fossar Madsen, direktør i Cerius og Radius

13.05 Generelle perspektiver om fleksibilitet 

- set fra et netselskabs perspektiv

Mads Paabøl Jensen

13.30 Kort om projektet og om resultater og findings

- hvad har vi lært?

Mads Paabøl Jensen 

14.00 Baseline problematikken

- indsigter fra data scientist analyser

Frederik Svane Hansen

14.15 Pause – kaffe og kage

14.45 Erfaringer og perspektiver 

- set fra en fleksibilitetsleverandør 

Charlotte Sand, direktør True Energy

15.10 Muligheder og udfordringer med fleksibilitet

Helle Juhler-Verdoner, Intelligent Energi

15.40 Diskussion og opsamling 

Søren U. Schmidt og Jens Fossar Madsen


