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Electricity grid 
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Europe is in the middle of a historic transition of the energy system  
- Denmark has a leading position 
• By 2020, wind power must constitute 50% of the electricity consumption;  

in 2013 it constituted 32%.  
 

• By 2050, Denmark must be 100% fossil-free. 
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The electricity market 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spot market: 

One electricity price per region 

Focus is on demand and supply in region  

Focus is not on network bottlenecks inside regions 
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 Regulating 
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 Intra hour 



Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

Spot market 
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Simulating the spot market 
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Unit commitment problem 
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 Demand vs. supply 
 
 Objective: minimize  
costs 
 
 Who produces what? 
 And when? 
 
 When are units on and 
off (commitment) 
 
 What are the energy 
prices? 
 
 Is all demand met? 
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Sifre: Simulating Flexible and 
Renewable Energy Sources  

 

• Challenge of the future energy system 

• Fluctuating renewable energy sources 

• Integration of different energies (heat, electricity, gas …) 

• Flexible demand: electric vehicles, price dependent 

consumption… 
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Modeling the energy system, Sifre 

 

 

 

 

 

 

Area. Energy/fuel area: E.g. Electricity in DK1, or Coal 

Production unit. Energy converter. E.g. power plant 

Storage. Stores energy: E.g. heat accumulator or battery 

Interconnection line. Connects two areas of same energy 

type. Typically electricity, e.g. DK2 and Germany (Kontek) 
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Areas Production units Storages Interconnection  
lines 
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Other components and functionality 

• Electric vehicles 

• Flexible demand (load shift and price cut) 

• Emission reduction 

• Taxes and subsidies 

• Outages and maintenance planning 

• Production units details: efficiency, fuel mixes, cold and 

warm starts, etc. 
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Sifre 

 

Input           Method           Output 
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 Energy system 

 
 
Production units, 
Fuels, 
Demands, 
Interconnection lines, 
… 

Formulate as MILP 
 
 
 Simulation algorithm, 
 Gurobi 

Behavior of entire 
energy system 

 
Energy prices, 
Production patterns, 
Demand behavior, 
Export, 
Import, 
…  
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Sifre 
Minimize: 

  𝜓 𝑖
𝑡𝜓𝑖

𝑡 + 𝑐𝑜𝑖𝑜𝑖
𝑡 + 𝑐𝑢𝑖𝑢𝑖

𝑡 +  𝑐𝑖ℎ
𝑡 𝑓𝑖ℎ

𝑡  

𝑖,ℎ ∈𝐴

+  𝑐 ℎ𝑖
𝑡 𝑝ℎ𝑖

𝑡  

ℎ,𝑖 ∈𝐴𝑖∈𝑁

+  𝑐 𝑖𝑗
𝑡 𝑥𝑖𝑗

𝑡

(𝑖,𝑗)∈𝐴𝐼𝐶𝐿

+  𝑐 ℎ
𝑡𝑧ℎ

𝑡

ℎ∈𝐻

 − 𝜌 𝑟
𝐸𝑁𝐷𝑠𝑟

𝑡′ −    𝜋𝓁
𝑡

𝓁∈𝐷(𝑖)𝑖∈𝑁𝑡∈𝑇𝑟∈𝑅

𝑑 𝓁
𝑡

𝑡∈𝑇

 

Subject to: 

𝜓𝑖
𝑡 +  𝑝ℎ𝑖

𝑡 −  𝑓𝑖ℎ
𝑡

𝑖,ℎ ∈𝐴 +  𝑥𝑗𝑖
𝑡

𝑗,𝑖 ∈𝐴𝐼𝐶𝐿(ℎ,𝑖)∈𝐴 −  𝑥𝑖𝑗
𝑡

𝑖,𝑗 ∈𝐴𝐼𝐶𝐿 −  (𝑣𝑖𝑟
𝑡 −𝛾𝑟𝑖

𝑡 𝑣𝑟𝑖
𝑡 ) − 𝑜𝑖

𝑡 + 𝑢𝑖
𝑡

𝑟∈𝑅 𝑖 = 𝑑𝑖
𝑡 +  𝑑 𝓁

𝑡
𝓁∈𝐷(𝑖)  , ∀𝑖 ∈ 𝑁, 𝑡 ∈ 𝑇 

 
𝑓𝑖ℎ
𝑡

𝑘𝑖ℎ
≥ 𝛼ℎ𝓁

𝑡 𝑧ℎ
𝑡 + 𝛽ℎ𝓁

𝑡  𝑝ℎ𝑖
𝑡

ℎ,𝑖 ∈𝐴

 

𝑖,ℎ ∈𝐴

,   ∀ℎ ∈ 𝐻, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝓁 ∈ 𝐿(ℎ) 

 
𝑓𝑖ℎ
𝑡

𝑘𝑖ℎ
≤ 𝛼 ℎ𝓁

𝑡 𝑧ℎ
𝑡 + 𝛽 ℎ𝓁

𝑡  𝑝ℎ𝑖
𝑡

ℎ,𝑖 ∈𝐴

 

𝑖,ℎ ∈𝐴

,   ∀ℎ ∈ 𝐻, 𝑡 ∈ 𝑇 

𝑓𝑖ℎ
𝑡 ≤ 𝑚𝑖ℎ  𝑓𝑗ℎ

𝑡

𝑗,ℎ ∈𝐴

,   ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖, ℎ ∈ 𝐴 

𝑠𝑟
𝑡 = 𝛾𝑟

𝑡𝑠𝑟
𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇 + (𝛾𝑖𝑟

𝑡 𝑣𝑖𝑟
𝑡 − 𝑣𝑟𝑖

𝑡 )

𝑖∈𝐴

, 𝜌𝑟
0   ∀𝑟 ∈ 𝑅, 𝑡 = 0 

𝑠𝑟
𝑡 = 𝛾𝑟

𝑡𝑠𝑟
𝑡−1 + (𝛾𝑖𝑟

𝑡 𝑣𝑖𝑟
𝑡 − 𝑣𝑟𝑖

𝑡 )

𝑖∈𝐴

, 𝜌𝑟
𝑡   ∀𝑟 ∈ 𝑅, 𝑡 ∈ 𝑇\{0} 

𝑝ℎ𝑖
𝑡 𝑧ℎ

𝑡 ≤ 𝑝ℎ𝑖
𝑡 ≤ 𝑝ℎ𝑖

𝑡
𝑧ℎ
𝑡 ,   ∀ℎ ∈ 𝐻, 𝑖 ∈ 𝑁: ℎ, 𝑖 ∈ 𝐴, 𝑡 ∈ 𝑇 

 𝑝ℎ𝑖
𝑡 𝛽ℎ𝑖𝑘

𝑡

(ℎ,𝑖)∈𝑁(𝑘)

≥ 𝑎𝑘
𝑡 𝑧ℎ(𝑘)

𝑡 , ∀𝑘 ∈ 𝐾, 𝑡 ∈ 𝑇 

−𝜒𝑚
𝑡 ≤  𝑥𝑖𝑗

𝑡 − 𝑥𝑖𝑗
𝑡−1 −  𝑥𝑖𝑗

𝑡 − 𝑥𝑖𝑗
𝑡−1

𝑖,𝑗 ∈𝐴𝑚
𝑅𝐴𝑀𝑃−𝑖,𝑗 ∈𝐴𝑚

𝑅𝐴𝑀𝑃+ ≤ 𝜒𝑚
𝑡 , ∀𝑚 ∈ 𝑅𝐴𝑀𝑃, 𝑡 ∈ 𝑇{0} 

−𝜒𝑚
𝑡 ≤  𝑥𝑖𝑗

𝑡 − 𝑥𝑖𝑗
𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇 −  𝑥𝑖𝑗

𝑡 − 𝑥𝑖𝑗
𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇

𝑖,𝑗 ∈𝐴𝑚
𝑅𝐴𝑀𝑃−𝑖,𝑗 ∈𝐴𝑚

𝑅𝐴𝑀𝑃+

≤ 𝜒𝑚
𝑡 , ∀𝑚 ∈ 𝑅𝐴𝑀𝑃, 𝑡 = 0 

… 
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Challenges 
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Challenges: Linear model 

Production units have several non-linear properties 
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Start up cost:  

𝑐𝑜𝑠𝑡 =  𝑎 + 𝑏 1 − 𝑒−
𝑡

𝑇   
 

Efficiency:  
𝑓 𝑝 = 𝑎 ⋅ 𝑝 + 𝑏 ⋅ 𝑝 + 𝑐 ⋅ 𝑝2  
 

Fuel 

Production Offline time 

Cost 
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Challenges: Defining marginal costs 
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Challenges: Defining marginal costs 

In each area: Supply = Demand 

 𝑝ℎ𝑖
𝑡 + 𝑥𝑖𝑗

𝑡 + 𝑠𝑟𝑖
𝑡 = 𝑑𝑖 + 𝑓𝑖ℎ

𝑡 + 𝑥𝑗𝑖
𝑡 + 𝑠𝑖𝑟

𝑡 , ∀𝑖 ∈ 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑠 

 

 

The area price is the dual of the balance constraint 

• The balance constraint only considers energy (MWh) 

• The area price only consider costs attached to energy (€/MWh) 

• The area price is the marginal costs of energy production 

 

Open question: 

• Do we include operation and start up costs (per hour/start up)? 
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Challenges: Degeneracy 

In each area: Supply = Demand 

 𝑝ℎ𝑖
𝑡 + 𝑥𝑖𝑗

𝑡 + 𝑠𝑟𝑖
𝑡 = 𝑑𝑖 + 𝑓𝑖ℎ

𝑡 + 𝑥𝑗𝑖
𝑡 + 𝑠𝑖𝑟

𝑡 , ∀𝑖 ∈ 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑠 

Degeneracy: A basic variable takes on value 0 
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Challenges: Simulation time 

Typical usage of Sifre: Electricity and district heating in Denmark 

 

• ~250 production units (with binary UC variables) 

• ~80 areas 

• ~35 storages 

• 8760 time steps (one year) 

 

The Unit Commitment problem (UC) is NP-hard 

 

Time consuming to solve with Gurobi 

 

Current simulation time: ~50 minutes 
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Challenges: Simulation time 

Reduce running time: 

• Simulating the spot market is an online problem. Simulate at 

most 10 days at a time 

 

• Careful formulation: Avoid unnecessary fractionality 

 

• Allow a small MIP Gap 

 

• LP-relax small production units (user defined) 

 

• Keep the model deterministic! (for now at least) 

 

• Last resort: Stop Gurobi after x minutes 
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Challenges: Solution quality 

Issues: 

• Linearization 

• MIP gap 

• Degeneracy 

 

 

Test on historical data for Denmark (DK1, DK2): 

• Comparison of import/export and electricity prices 

• Import and export results were very similar 

• Avg. prices differed with <1DKK 

• >95% of hourly prices differed with less than 0,5% 
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Much bigger challenges 

Scope 

• User wishes and ideas change over time 

• Scrum 

 

Usability 

• User interface 

• Data: availability and data vs. model 

• Data and user robustness 

• IT architecture 

• Support 

• Support 

• Maintenance 

• Project management and deliveries 
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Conclusion 

Sifre – Simulating Flexible and Renewable Energy Sources 

 

• New model to meet the demands of the green transition 

 

• Very good performance with respect to quality 

 

• Very reasonable running time 
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Read more at 

energinet.dk 


