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Grøn energi:
Ikke i min baghave
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løse stor gåde

INDSPARK
Private aktører
driver nettet bedst

12

INDSIGT MIN DAG

Hvem: Jesper Vestergaard, 28 år
Hvad: Senior Portfolio Manager,
ansvar for 30 kraftvarmeværker
med samlet effekt på 500 MW
Hvor: Danske Commodities,
Aarhus

T E K ST B JA R K E LU N D L A R S E N
F OTO A DA M S U N D

JEG MAKSIMERER VÆRDIEN
AF ELPRODUKTIONEN
I mit job er jeg bindeleddet mellem kraftvarmeværkerne, markedet og Energinet, så værkerne kan sælge deres strøm på børsen på den nemmest mulige måde.
Om formiddagen melder værkerne ind til os, hvor meget el
de ønsker at producere den kommende dag. Så sender jeg buddene til elbørsen omkring middag med marginalprisen, der er
grænsen for, hvornår det enkelte værk vil køre.
Et par timer efter får jeg resultatet tilbage. Hvis elprisen ender med at være høj i en bestemt time, ender vi med at have mange kunder, som laver strøm i den periode – og omvendt. Det er for
eksempel ikke unormalt, at priserne er negative 1. januar, hvor det
blæser en halv pelikan, og forbruget er lavt, når folk går i seng efter midnat.
Min opgave er at sikre, at værkerne får så meget værdi ud af
deres elproduktion og deres anlæg som muligt. Jeg skal finde de
specielle muligheder for, hvornår det er godt for et værk at være
aktiv. Det kan være, at Energinet har nogle specielle behov, som
værkerne kan imødekomme.
De første fire år sad jeg kun på kontoret og handlede med
energi. Det er mange skærme og mange tal. Nu kommer jeg

MAGASINET ENERGI 01 • 2019

også ud til kunderne og ser tallene, som jeg handler med i virkeligheden. Det er fedt. Jeg får en tæt relation til kunderne
og finder ud af, hvad jeg skal gøre bedre eller være ekstra opmærksom på. Det er vigtigt, at værkerne har tillid til mig, for jeg
handler altså for flere millioner kroner for dem - hver dag.
Siden jeg begyndte at handle med energi i 2012, er det blevet mere automatiseret. Der er kommet flere børser – blandt andet i Østeuropa – og vi kan nemmere handle og flytte strøm på
tværs af grænser. Det øgede samarbejde på tværs af Europa betyder, at vi hele tiden kan flytte strømmen til de områder, hvor
behovet er størst.
Processerne er i dag ret automatiserede. Det er kun ét klik,
hvor det i gamle dage var flere klik, og du skulle også nå at tale
med forskellige aktører. I dag er alle mellemleddene fjernet.
I min fritid bruger jeg en masse tid på at tage gode billeder. Jeg driver Atmos Photography, hvor jeg er freelancefotograf. Derudover cykler jeg, og har en dejlig kæreste at komme
hjem til. ❚

