
 

Dokument nr.  1/5 

1. november 2005 

Til Energitilsynet 
Henrik Thomsen 

Fra Energinet.dk 
Annette Ikast 
 

Kopi Per Johansen 
Pia Houbak 
 

 Indkøb af systemydelser for 2005 

 

1. Behov for systemydelser 

 
Fastsættelse af behovet for systemydelser sker som følge af Nordel’s 
systemdriftsaftale, dimensionerende fejlforløb, samt deleaftaler med 
nabosystemansvarlige om reserver.  
 
For Nordel – og for Sjælland - dimensioneres mængden af driftsforstyr-
relsesreserver således, at elsystemet efter en rimelig tid kan bringes 
tilbage til en driftssikker tilstand efter udfald af ét net- eller produkti-
onsanlæg (n-1). En driftssikker tilstand betyder her, at næste fejl kan 
tåles.  
 
De dimensionerende fejlforløb er bestemt ud fra de worst-case situatio-
ner på Sjælland, som vurderes at være sandsynlige. Det drejer sig om, 
udfald af det største produktionsanlæg (Asnæsværkets blok5 med 600 
MW), samt udfald af Kontek-forbindelsen og én 400 kV-forbindelse på 
Øresund med fuld import (550 MW, 1.300 MW) henholdsvis fuld eksport 
(550 MW, 1.700 MW).  
 
I bilag 1 fremgår behovet for systemydelser, samt hvor ydelserne kan 
placeres. Mulighed for placering af reserverne udenfor Østdanmark er 
begrænset af systemtekniske årsager. 
 
 
2. Hvad er systemydelser 

 

Systemydelser består af:  
• Normaldriftsreserver  
• Driftsforstyrrelsesreserver  

 
Normaldriftsreserver anvendes til at opretholde normale driftsforhold og 
er aktive i alle driftstimer. Normaldriftsreserver består af: 
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• frekvensstyret normaldriftsreserve  
• reaktiv reserve/spændingsregulering  
• kortslutningseffekt  
• regulerkraft.  

 
Frekvensreguleringsreserve, reaktiv reserve/spændingsregulering og 
kortslutningseffekt er automatiske reserver til fastholdelse af frekvens 
henholdsvis spænding. Frekvensreguleringsreserven er en global reser-
ve i det synkrone Norden, mens de spændingsregulerende reserver er 
lokale, jævnt fordelte reserver. 
 
Regulerkraft aktiveres manuelt og anvendes til at kompensere for prog-
noseafvigelser i driftstimen. Regulerkraft hos de enkelte delsystemer i 
Norden anvendes i første omgang centralt til at sikre den samlede sy-
stembalance. Herudover anvendes regulerkraft til at sikre, at effekt-
overførslen på udlandsforbindelser og andre begrænsende snit i trans-
missionsnettet ikke nærmer sig et kritisk niveau. 
 
Driftsforstyrrelsesreserver anvendes til inden for en rimelig tid at bringe 
elsystemet tilbage i en driftssikker tilstand efter en driftsforstyrrelse i 
form af udfald af en vilkårlig ledning, transformer eller et kraftværksan-
læg. Driftsforstyrrelsesreserver består af: 

 
• frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve 
• hurtig reserve 
• langsom reserve 
• start fra dødt net  

 
Aktiveringen sker i form af effekttilførsel eller effektreduktion i situatio-
ner med produktions- eller transmissionsudfald. Dette gælder ikke for 
dødstart, som er en reserve, der genetablerer spænding i elnettet. På 
nær frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve aktiveres disse reserver 
manuelt.  
 
 
3. Indkøb for 2005 

Elkraft System sendte bekendtgørelse til De Europæiske Fællesskabers 
Officielle Publikationer d. 30. juni 2004 om oprettelse af en kva-
lifikationsliste for interesserede leverandører af systemydelser i 2005. 
For leverancer fra 1. januar 2005 var sidste frist for optagelse på kvali-
fikationslisten den 15. august 2004 kl. 12.00. Anmodning om optagelse 
på kvalifikationslisten for leverancer med start senere end 1. januar 
2005 kunne løbende indsendes til Elkraft System, men senest den 15. 
august 2005, hvor kvalifikationslisten blev lukket. 
 
9 producenter blev prækvalificeret, men kun E2 ønskede at indgå afta-
le. Den manglende interesse for at indgå aftale skyldes ifølge de præ-
kvalificerede især manglende klarhed over betingelserne for afregning 
af decentral kraftvarme. 
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Systemydelser for Bornholm har ikke været i udbud, da kun Østkraft 
Produktion kan levere disse. Aftalen med Østkraft Produktion om sy-
stemydelser er bygget op efter de samme principper som beskrevet ne-
denfor. 
 
3.1. Aftalen med Energi E2 sammenholdt med 2004-aftalen 

 

Elementerne i 2004-aftalen er fastholdt. Hovedprincippet for aftalen er, 
at den er omkostningsbestemt samt en rimelig fortjeneste. Der er aftalt 
incitamenter med et loft og en bundt for hovedparten af omkostninger-
ne. 
 
I forhold til aftalen for 2004 kan fremhæves, at: 
 

• Større del af betalingerne til Kyndby som incitamentsbetaling 
• Mulighed for køb af visse reserver hos andre nordiske systeman-

svarlige 
• Ledig kapacitet på Kyndby er frigjort til markedet 
• CO2 prisen er markedsbestemt 
• Mere fleksibel mulighed for køb af regulerkraft 

 
Af nedenstående skema fremgår de økonomiske rammer for aftalen om 
systemydelser med Energi E2. Som det kan ses af skemaet forventes 
aftalen for 2005 at blive på sammen niveau som 2004, muligvis lidt la-
vere. 
 
Økonomiske rammer for systemydelsesaftale med Energi E2: 

 
Mio. kr. 2004 2005 

Loft 
Ekskl. reservation af re-
gulerkraft 

324 314  

Bund 
Ekskl. reservation af re-
gulerkraft 

244 277  

Realiseret/forventet 
Inkl. reservation af re-
gulerkraft 

344 300 – 340 

 

 

4. Yderligere tiltag 

 

Der har indtil videre har der ikke været stor interessere blandt elmar-
kedsaktørerne for at levere systemydelser. 
 
Energinet.dk har derfor igangsat forsøgsordninger, hvor det forsøges at 
få forbrugere og mindre producenter, herunder nødstrømsanlæg, til at 
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levere systemydelser. Vi har en forsøgsordning, hvor der p.t. er 26 for-
brugere og producenter, fordelt på ca. 20 MW, der leverer systemydel-
ser. 
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Bilag 1: Behov for systemydelser for Sjælland 

 

Type Behov Maksimal  
aktiveringstid 

Placering Årsag 

Frekvens-
regule-
rings-
reserve 

25 MW 2-3 minutter Sjælland Nordel-forpligtelse 

Momentan 
driftsfor-
styrrelses-
reserve 

50 MW 5/30 sekunder Sjælland VET-forpligtelse, heraf desuden 40 MW 
Nordel-forpligtelse 

Reguler-
kraft, op-
/nedregule
ring 

150 MW 10 minutter Sjælland, Bornholm,  Forhindre overskridelse af tekniske overfø-
ringsgrænser plus deltagelse i nordisk re-
gulérkraftmarked  

250 MW 15 minutter Sjælland,  
(knyttet til eks. SvK-aftale 
om deling af 600 MW hurtig 
reserver) 

Håndtering af flg. fejludfald: 

- En 400 kV-forbindelse på Øresund m. 

fuld import (1.300 MW) 

- Kontek med fuld import (550 MW) 

- Største produktionsenhed på Sjælland 

(600 MW) 
50 MW 15 minutter Sjælland 

(knyttet til eks. SvK-aftale 
om deling af 600 MW hurtig 
reserver) 

Håndtering af flg. fejludfald: 

- En 400 kV-forbindelse på Øresund m. 

fuld import (1.300 MW) 

- Største produktionsenhed på Sjælland 

(600 MW) 
300 MW   15 minutter Sverige  

(via eks. SvK-aftale om de-
ling af 600 MW hurtig reser-
ver) 

Håndtering af flg. fejludfald: 

- Største produktions-enhed på Sjæl-

land (600 MW) 

- Kontek med fuld import (550 MW) 
60 MW 1 time Sjælland 

Hurtig re-
server 

240 MW 1 time 35 
min.  

 Sjælland, via Kontek-
forbindelse 

Håndtering af flg. fejludfald: 

- En 400 kV-forbindelse på Øresund m. 

fuld import (1.300 MW)  
Reaktiv 
reser-
ve/spændi
ngsre-
gulering og 
kortslut-
ningsef-
fekt. 

levering 
fra 3 
centr. 
anlæg 

Løbende Jævnt fordelt på Sjælland Fastholdelse af korrekt spændings-
niveau/kvalitet 

Dødstarts-
mulighed 

på 2 
anlæg 

Hurtigst mu-
ligt 

Sjælland Spændingssætning af elnet1- 

 

 

                                               
1 Har ikke været i udbud, da kun Kyndbyværket kan le vere denne ydelse. 


