
Smart-Grid Ready Energiomkostnings-
effektiv kunstlysstyring til Væksthus-
gartnerier 

Den energipolitiske målsætning om et fremtidigt elnet baseret 
på vedvarende energikilder (VE) som vind og sol, stiller 
væksthusgartnerierne over for store økonomiske udfordringer. 
Udfordringerne skyldes, at elproduktion fra fluktuerende VE-
kilder giver større udsving i elprisen. 
 
Sådanne udsving er allerede i dag et problem for de gartnerier, 
der handler på spotmarkedet, da enkelte udsving kan være så 
store, at de direkte påvirker omkostningerne ved brug af 
kunstlys. For at sikre en konkurrencedygtig væksthusproduktion 
og de mange tusinde arbejdspladser med tilhørende 
milliardeksport, er det derfor projektets mål at udvikle og 
implementere energiomkostningseffektiv kunstlysstyring. 
 
Denne styring skal foruden en optimering af planternes vækst i 
forhold til energiomkostningen også integrere væksthus-
gartnerierne med elnettet gennem DONG Energys Power Hub-
koncept, således at væksthusgartnerierne vil være i stand til 
dynamisk at tilpasse deres produktion til udsving i elprisen. 
Evnen til dynamisk at tilpasse produktionen til elprisen muliggør 
ligeledes, at gartnerierne kan levere regulerkraft eller deltage i 
demand-response-events ved at regulere deres elforbrug 
tilsvarende. Gartnerierne vil således være Smart Grid Ready. 
 
På baggrund af tidligere projekter, der viste besparelser på 26% 
for bestemte plantearter ved brug af priselastisk kunstlysstyring, 
forventes det, at Power Hub-integrationen vil give en reduktion i 
energiomkostningerne på 30% for det samlede væksthusareal.  
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