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Indledning 

VoLL angives i kr./kWh. For at udregne et estimat for VoLL med baggrund i respon-

denternes besvarelser på omkostninger ved strømafbrudsscenarierne, skal der esti-

meres den mængde energi respondenterne mister i det givne scenarie, således at 

kr./strømafbrud kan omregnes til kr./kWh. 

Energistyrelsen har til dette formål anvendt data fra Energi Data Service til at finde 

den forventede andel forbrug i scenariet af det samlede forbrug for hver sektor. Der-

udover har Energistyrelsen anvendt den enkelte respondents besvarelse for deres 

elforbrug til at skalere andelen med. Disse udregninger er nærmere beskrevet i dette 

bilag. 

Regnestykket 

Omregningen fra scenarieomkostninger til omkostninger per mistet energi er beskre-

vet kort i boks 1 i hovedrapporten Et dansk estimat for value of lost load.  

Der fremgår følgende skridt: 

 Spørgeskemaer  sektorspecifikke værdier i DKK/strømafbrud 
 Sektorspecifik forbrugsprofil  andel af årligt forbrug i afbrudsperioden 
 Respondentens årlige elforbrug ⋅ andel  elforbrug/afbrudsperiode 

  DKK/strømafbrud/elforbrug/afbrudsperiode  DKK/kWh 

Omskrevet til formler giver det følgende proces: 

Vi har de sektor-, scenarie- og respondentspecifikke værdier for omkostninger per 

afbrud (𝑜𝑚𝑘): 

𝑜𝑚𝑘 , , 𝑎𝑛𝑔𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑖 
𝐷𝐾𝐾

𝑠𝑡𝑟ø𝑚𝑎𝑓𝑏𝑟𝑢𝑑
 

Hvor subscriptet 𝑖 er respondenten, 𝑠𝑐𝑒 er scenariet, 𝑠𝑒𝑘 er sektoren.  
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Vi finder den sektorspecifikke andel af årligt elforbrug i afbrudsperioden (𝛿) såle-

des: 

𝛿 , =

1
𝑇

∑ 𝑒𝑙𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔 , ,

∑ 𝑒𝑙𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔 ,

⋅ 𝑣   

Hvor 𝑒𝑙𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔 er timeseriedata for elforbrug, hvor 𝑣 er antal timer i scenariet (dvs. 

varigheden af afbruddet i hele timer), og hvor 𝑡 = 1,2,3, … , 𝑇 er årets timer, og 𝑡  =

 1,2,3, … , 𝑇  er timerne på året, der passer på afbrudsscenariet (fx alle timer der 

ligger på en hverdag, i vinterhalvåret mellem kl. 16-20). 

Denne faktor anvendes til at udregne det forventede mistede elforbrug i afbrudspe-

rioden (𝐸) for respondenten således: 

𝐸 , , = å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑒𝑙𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔 , ⋅ 𝛿 ,  𝑎𝑛𝑔𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑖
𝑘𝑊ℎ

𝑠𝑡𝑟ø𝑚𝑎𝑓𝑏𝑟𝑢𝑑
 

Hvor å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑒𝑙𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔 er udregnet vha. respondentens svar på årligt forbrug i kr. på 

el (udregning for dette er beskrevet i bilag 5). 

Ved at dividere omkostninger per afbrud med mistet elforbrug per afbrud får vi en 

respondentspecifik VoLL: 

𝑉𝑜𝐿𝐿 , , =
𝑜𝑚𝑘 , ,

𝐸 , ,

  𝑎𝑛𝑔𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑖
𝐷𝐾𝐾

𝑘𝑊ℎ
 

Ved at tage gennemsnittet af disse VoLL for respondenterne i en sektor for et givent 

scenarie fås sektorspecifikke VoLL: 

𝑉𝑜𝐿𝐿 , =
1

𝐼 ,

⋅
𝑜𝑚𝑘 , ,

𝐸 , ,

 𝑎𝑛𝑔𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑖 
𝐷𝐾𝐾

𝑘𝑊ℎ
 

Det er bestemmelsen af 𝛿 vi ser på i de efterfølgende afsnit. 

Estimerede elforbrug 

Der er hentet timeserier for hver af de fem sektorer og husholdninger i Danmark for 

hele året 2019 i Energinets Energi Data Service. Året 2019 er valgt, fordi responden-

terne svarede på spørgeskemaet i 2020, men det havde været et lidt anderledes år 

på grund af Covid-19, og respondenterne var blevet bedt om at se bort fra Covid-19-

sitautionen i deres besvarelser. Derfor vurderes det, at data fra 2019 var mest re-

præsentativt. 
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For hver timeserie på 8.760 timer, er der regnet et gennemsnitligt timevist elforbrug 
pr. scenarie: ∑ 𝑒𝑙𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔 , , . Denne er delt med det samlede elforbrug i 

alle årets timer: ∑ 𝑒𝑙𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔 ,  og ganget med varigheden af scenariet i hele timer.  

Derved fås et tal i nærheden af 1/8.760 for et én-times-scenarie (større end dette i 

scenarier, hvor respondenten bruger mere el end i gennemsnittet). Det ganges med 

det årlige elforbrug, der er udregnet for den enkelte respondent på baggrund af deres 

besvarede årlige forbrug i kr. på el. For en gennemsnitligt husstand er det fx omkring 

4.000 kWh. Derved fås det antal forventede kWh som respondenten ville miste ved 

det givne afbrudsscenarie. For den gennemsnitlige husstand vil det fx i et scenarie 

med vinter, hverdag, mellem kl. 16-20 og 1 times varighed, være et mistet forbrug på 

0,75 kWh.  


