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• Basert på et omfattende litteraturstudie er det 
utarbeidet: 
− En omforent definisjon av fleksible ressurser

− En metodikk for klassifisering (taksonomi) av fleksibilitet

− Sortere fleksible ressurser til ulike systemtjenester basert på 
metodikk

− Eksemplifisere metodikk ved bruk av et realistisk use case i 
distribusjonsnettet (fergelading)

• Artikkel: Comprehensive classifications and 
characterizations of power system flexibility resources, 
Journal Electric Power Systems Research

Utgangspunkt



Definisjon av fleksibilitet
Scope Kriterier Beskrivelse

#1 Type Kundeside: forbruk, produksjon og energilager
Nett: Transmisjonsnett, distribusjonsnett og nettdrift

#2 Varighet aktivering
Begrenset varighet av aktivering (fra sekund og opp til noen 
timer) – ut fra behov for kraftsystemet.
Inkluderer ikke permanente tiltak for energieffektivisering.

#3 Insentiv for aktivering Respons basert på et eksternt signal (fra kraftsystemet).

Definisjon (oppsummert):
Mulighet for en ressurs (nettdrift, nettkomponent, forbruk, energilager og produksjonsenhet) til å 
endre normal drift for en begrenset periode, som en respons på et eksternt signal (uten å medføre 

uplanlagte avbrudd)



Klassifisering av fleksible ressurser
Flexibility 

characteristics

QualitativeQuantitative

Technical Economic

E.g. Availability, 
credibility, 
ownership, 
location, ... 

E.g. Power 
capacity, ramp 
rate, duration...

CAPEX OPEXControllability

E.g. Direct, indirect 
control...

E.g. Enabling 
technology 
investment, 

communication  
infrastructure ...

E.g. Price 
elasticity, 

other costs...



Karakterisering av fleksible ressurser (kvantitativ)
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Klassifisering av fleksible ressurser og 
muliggjørere/insentiver
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Karakterisering av systemtjenester ut fra tekniske 
karakteristikker av fleksible ressurser



Systemtjenester – karakterisert ut fra 
responstid og varighet
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Qualitative 
screening 
(Mapping) 

Quantitative 
evaluation 
(Technical 

requirements)

Cost benefit 
analysis

Selection of 
flexibility 
resource

Prosess for å ta i bruk fleksible ressurser i en tjeneste: 
Use case – Fergelading (Bruk av batteri for 

spenningskontroll)
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